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RESUMO 

 

O estágio curricular é a ultima fase de formação para todos os estudantes do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas e corresponde a uma etapa na qual é necessário colocar em prática todos 

conhecimentos adquiridos no curso, mas também onde se adquire novas competências e aptidões que nos 

permitem exercer a profissão farmacêutica na sua plenitude. 

Na farmácia comunitária, o farmacêutico tem a responsabilidade de educar o utente de forma a que 

este faça um uso racional da medicação. Para além disso, como se trata de uma atividade comercial, os 

farmacêuticos também necessitam de saber gerir esta atividade, de forma a que a farmácia seja 

financeiramente sustentável.  

Desta forma, na primeira parte deste relatório são descritos o modo de funcionamento e a gestão 

farmacêutica realizada na Farmácia da Boa Hora simultaneamente com os produtos atualmente 

disponibilizados nas farmácias, a importância do aconselhamento farmacêutico aquando da sua dispensa, 

de forma a evitar má utilização e resultados negativos, bem como os serviços de saúde adicionais que são 

disponibilizados aos utentes na Farmácia da Boa Hora. 

Na segunda parte do relatório, encontram-se detalhados os projetos que desenvolvi na farmácia ao 

longo do estágio e que envolvem diferentes temáticas.  

(1)  A vacinação contra a pneumonia é o método mais eficaz na sua prevenção, principalmente nos 

grupos de risco desta doença. No entanto, o conhecimento sobre este método de vacinação, na população 

em geral, é ainda restrito ou muitas vezes inexistente. Por isso, decidi realizar um inquérito de forma a 

avaliar o grau de conhecimento sobre esta temática dos utentes da Farmácia da Boa Hora e elaborei um 

panfleto informativo para alertar e alargar o conhecimento sobre a vacinação contra a pneumonia.  

(2) As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo e, por isso, decidi 

realizar um rastreio cardiovascular no dia 14 de fevereiro, dia nacional do doente coronário, de forma a 

sensibilizar a população sobre os fatores de risco associados e promover alterações ao estilo de vida que 

contribuem para uma diminuição destes fatores de risco e um aumento da qualidade de vida. 

(3) A saúde oral depende de uma higiene oral adequada, sendo que esta deve ser incutida na infância 

às crianças de forma a evitar problemas dentários no futuro. Com o intuito de colmatar este problema decidi 

realizar uma formação sobre esta temática no Colégio Liverpool, que durou cerca de 1 hora e contou com 

a presença de cerca de 90 crianças (entre os 4 e os 10 anos). Teve como principal objetivo a transmissão, 

de forma descontraída e prática, das técnicas corretas de limpeza da boca e o uso adequado dos instrumentos 

utilizados para este processo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todos os conhecimentos adquiridos no decorrer dos 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) são aprofundados e postos em prática com o estágio curricular.  E uma vez que a 

farmácia comunitária representa, segundo a Ordem dos Farmacêuticos, 58% da distribuição por área 

profissional dos farmacêuticos em Portugal [1], o período de estágio nesta área é de extrema importância, 

uma vez que permite o primeiro contato com a realidade profissional e com os utentes. 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia da Boa Hora (FBH), no 

Porto, entre o dia 2 de novembro de 2016 e o dia 28 de fevereiro de 2017. Esta farmácia localiza-se perto 

da minha residência universitária e, por isso, sabia que este local seria o ideal para esta etapa do meu 

percurso académico, uma vez que como cliente da mesma nos últimos 5 anos pude verificar que a sua 

equipa era constituída por profissionais competentes que seriam uma mais valia no meu processo de 

formação profissional e humana. 

A minha orientação, na FBH, ficou a cargo da Dr.ª Catarina Rodrigues e, numa fase inicial, de forma 

a estar sempre na sua presença, o meu horário de estágio era das 14h00 às 21h00. Posteriormente, com o 

aumento da minha autonomia este passou a ser rotativo, de 7 horas diárias, totalizando 35 horas semanais. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes: na primeira, são descritas as atividades que fazem 

parte do quotidiano da farmácia (gestão de encomendas, atendimento ao balcão e prestação de diversos 

serviços farmacêuticos) e, na segunda parte, encontram-se os temas que desenvolvi durante o meu estágio 

com o objetivo de promover a saúde e melhorar a informação dos utentes da FBH. 

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. encontra-se o cronograma das atividades d

esenvolvidas ao longo do meu estágio. 

  

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

ATIVIDADES NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO 

Ambientação ao espaço e rotina diária da 

farmácia 
    

Receção de encomendas     

Preparação de manipulados     

Atendimento ao balcão     

Serviços farmacêuticos     

Formações      

Projeto I – Questionário sobre a vacinação 

contra a pneumonia 
    

Projeto II – Rastreio Cardiovascular     

Projeto III – Formação sobre Higiene Oral 

a crianças entre os 4 - 10 anos 
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2. FARMÁCIA DA BOA HORA 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

 

As instalações da FBH situam-se na Rua da Boa Hora, nº 80, em pleno centro do Porto. A sua 

localização central e proximidade com diversas infraestruturas quer de saúde, como o Centro Hospitalar do 

Porto, o Centro Materno Infantil do Norte, o Hospital dos Lusíadas e a Unidade de Saúde Familiar Bom 

Porto, quer supermercados, restaurantes, escolas e várias lojas de comércio local, confere-lhe uma grande 

visibilidade por parte da população. 

O horário de funcionamento semanal da FBH é assegurado de forma contínua entre as 9h00 e as 

21h00, em dias úteis, e entre as 9h00 e as 18h00 aos sábados, cumprindo o decretado na Portaria n.º 

277/2012, de 12 de setembro [2] alterada pela Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro [3].  Desta forma 

consegue suprir as necessidades dos diferentes tipos de utentes, bem como dar resposta à maior afluência 

durante o período de almoço e o horário pós-laboral.  

Em conjunto com outras farmácias do centro de Porto e, de acordo, com a escala emitida pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a respetiva Administração Regional de Saúde do Norte, a FBH 

efetua, aproximadamente uma vez por mês, serviço permanente encontrando-se aberta durante 24horas, 

durante o qual o atendimento noturno (das 24h até às 9h do dia seguinte) realiza-se por um postigo de 

atendimento. 

 

2.2. Recursos Humanos: Direção Técnica e Funcionários 

 

O Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, determina, relativamente aos recursos humanos, 

que “as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico e outro farmacêutico” que “podem ser 

coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado” desde que 

devidamente certificado “no âmbito das funções de coadjuvação na área farmacêutica”, nos termos a fixar 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) [4]. 

Durante o meu período de estágio a FBH mudou de proprietário, mas apesar desta mudança a equipa 

técnica esteve, sempre, de acordo com a legislação em vigor, ocorrendo apenas alterações no quadro 

farmacêutico. Este quadro, inicialmente, constituído pela Dr.ª Isabel Cerejeira (proprietária, gestora e 

diretora técnica) e pela Dr.ª Catarina Rodrigues, mas com a saída da Dr.ª Isabel Cerejeira, a equipa passou 

integrar o Dr. Paulo Sousa (proprietário e gestor) e a Dr.ª Catarina Rodrigues assumiu a direção técnica da 

farmácia. Relativamente ao quadro não farmacêutico este é composto por três técnicos de farmácia, 

Carolina Neves, Marta Lopes e Eliana Moreira. 

 

2.3. Perfil dos Utentes 

 

Como a FBH se localiza numa zona habitacional possui uma grande fração de utentes locais 

fidelizados à farmácia. Estes pertencem a vários extratos sociais, caracterizam-se pelo uso de medicação 

crónica. Devido à sua fidelização existe um contacto mais próximo com estes utentes o que permite ter em 
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conta as suas necessidades habituais aquando da reposição de stocks e, desta forma, prestar um atendimento 

mais eficaz e personalizado. 

De forma a promover a fidelização dos clientes habituais, estes são incentivados a aderir ao cartão da 

farmácia que permite ao utente acumular saldo em cartão em qualquer compra que efetue, ficando esse 

montante disponível para ser usado (apenas em produtos não sujeitos a receita médica) no dia a seguir à 

compra. Durante o meu estágio, criei vários cartões o que permitiram a fidelização de novos clientes à FBH. 

 A proximidade a vários serviços de saúde e a sua localização central no Porto permite ainda uma 

grande afluência de turistas e clientes pontuais. 

 

2.4. Instalações e Equipamentos 

 

A FBH possui um espaço físico acolhedor quer para o utente, quer para os seus funcionários. As suas 

instalações e os seus equipamentos encontram-se de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [4] e 

cumpre os requisitos descritos nas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) que declara que as farmácias 

comunitárias devem ter “um aspeto característico e profissional” [5]. 

 

2.4.1. Espaço Exterior 

 

Localizada no rés-do-chão de um prédio habitacional, o acesso ao seu interior é feito através de uma 

porta de vidro automática que permite um maior resguardo da equipa técnica e dos utentes ao exterior 

(ANEXO I).  

Na sua fachada encontra-se a inscrição “Farmácia”, uma placa com o seu nome onde está indicada a 

direção técnica, uma vitrina que é reformulada periodicamente de forma a aumentar a divulgação das 

campanhas em vigor e o símbolo “cruz verde” que sinaliza a presença da farmácia e se encontra iluminada 

durante o seu horário de funcionamento e noites de serviço.   

No exterior também é possível encontrar o horário de funcionamento, bem como a informação sobre 

as farmácias do município em regime de serviço permanente e dispõe ainda de um dispositivo de venda de 

preservativos junto à sua entrada, cujo stock e autonomia são reavaliados diariamente. 

 

2.4.2. Espaço Interior  

 

O interior da FBH encontra-se dividido nas seguintes zonas: 

A. Zona de atendimento ao público (ANEXO II): esta zona possui 3 postos de atendimento, 

localizados num balcão contínuo, cada posto possui computador, impressora, leitor de cartão de cidadão, 

leitor ótico de código de barras, caixa registadora e terminal de multibanco. Este espaço encontra-se rodeado 

por 3 zonas de lineares variados que, apesar de algumas mudanças nos produtos expostos, possuem um 

padrão de exposição básico. Uma das zonas de lineares é dedicado à puericultura, outra a produtos de 

dermocosmética, uso veterinário e higiene oral e a zona situada atrás dos postos de atendimento é 

maioritariamente usada para expor Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) com procura 

sazonal, agrupados de acordo com a sua utilização e dispositivos médicos (DM) (ligaduras, pulsos e meias 
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elásticas, material de penso, seringas, etc.) Na zona de atendimento também se encontra um aparelho 

automático medidor de peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), pressão arterial (PA) e ritmo cardíaco 

(ANEXO III) que permite uma utilização autónoma pelo utente, no entanto é sempre disponibilizada ajuda 

pela equipa técnica aquando da sua utilização. Durante o meu estágio a zona de atendimento ao público 

sofreu uma pequena remodelação e, por isso, participei ativamente na reorganização da mesma e das 

diferentes áreas de lineares.  

B. Gabinete de boas práticas (ANEXO IV): localiza-se lateralmente aos postos de atendimento e é 

neste local, devidamente equipado, que são realizadas as medições bioquímicas (glicemia e colesterol) bem 

como a administração de injetáveis. Este gabinete também é utilizado para as consultas de nutrição, que 

ocorrem uma vez por semana e são realizadas pela nutricionista Dr.ª Mafalda Andrade. 

C. Zona de receção de encomendas (ANEXO V): é a área em que é feita a receção e verificação de 

todas as encomendas, bem como a devolução de alguns produtos e localiza-se na parte posterior do balcão 

de atendimento. É constituída essencialmente por uma bancada onde se encontram os elementos básicos 

como computador, fotocopiadora, leitor de código de barras, impressora de etiquetas e estantes superiores 

onde se encontram as capas de arquivo para faturas. 

D. Zona de armazenamento de medicamentos (ANEXO VI): o armazenamento dos medicamentos 

é feito numa área restrita aos utentes e em gavetas em armários próprios, nas quais estes são arrumados de 

acordo com a sua forma farmacêutica (FF) e por ordem alfabética. Nesta área também se encontra um 

frigorífico, cuja temperatura se deve situar entre os 2º e os 8ºC, destinado ao armazenamento das diversas 

vacinas, insulinas e outros medicamentos termossensíveis.  

E. Zona de Manipulados: trata-se de uma área destinada à preparação, acondicionamento e controlo 

de medicamentos manipulados que se encontra de acordo com as exigências estabelecidas legalmente 

(ventilada, bem iluminada e com temperatura, humidade e espaço adequados) sendo constituída por um 

balcão cuja superfície de trabalho é de fácil limpeza e onde se encontram todos os equipamentos adequados 

à preparação de medicamentos, bem como um armário onde são guardadas as matérias-primas e uma estante 

onde se encontra toda a documentação necessária (fichas de preparação, boletins de análise, folhas de 

cálculo de preço e bibliografia adequada). 

F. Escritório: este local é utilizado pelo proprietário da farmácia para a gestão da mesma, bem como 

para reuniões com os delegados de informação médica. 

G. Instalações sanitárias: apenas para uso dos funcionários. 

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

3.1. Sistema Informático 

 

Todos os computadores da FBH possuem o sistema informático Sifarma® 2000 da Global Intelligent 

Tecnologies (Glintt), no qual cada profissional possui credenciais próprias o que permite o controlo da 

atividade diária de cada colaborador e a rastreabilidade do processo de venda. De forma a evitar perda de 

informação é efetuada uma cópia de segurança do sistema aquando do seu fecho diário. 
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Este sistema é uma excelente ferramenta de gestão financeira, uma vez que auxilia na receção e gestão 

de encomendas, no acompanhamento das vendas, na gestão e regularização de devoluções, no 

processamento de receituário, no controlo de prazos de validade, processamento de receituário, entre outros.  

No que diz respeito ao atendimento ao público, este sistema permite a consulta da ficha dos produtos 

o que garante ao farmacêutico o acesso a informações relevantes (reações adversas, precauções, 

constituintes, posologia e dosagem), bem como o acesso à informação personalizada sobre o utente e qual 

a medicação habitual do mesmo possibilitando um atendimento mais eficaz e personalizado. 

Apesar de nunca ter trabalhado com o Sifarma® 2000 anteriormente, trata-se de um sistema bastante 

intuitivo e, por isso, após uma breve explicação do seu funcionamento consegui, desde o primeiro dia, 

adaptar-me a ele e tive a oportunidade de utilizar as suas diversas funcionalidades quer no atendimento ao 

público, quer na gestão de encomendas. 

 

3.2. Fornecedores 

 

No início do meu estágio, o principal fornecedor da FBH era a Plural®, havendo ainda outros 

fornecedores secundários como a Alliance Healthcare® (referida no restante relatório apenas como 

Alliance®) a Empifarma® e a Magium Farma® aos quais eram feitas encomendas sempre que as condições 

dos mesmos se revelavam vantajosas.  

Com a troca de proprietário também ocorreu uma alteração nos fornecedores e, desta forma, a FBH 

passou a ter como fornecedores principais a Alliance® (com entrega às 10h00, às 16h00 e às 19h00) e a 

empresa Botelho & Rodrigues, Lda. (com entrega às 11h00, e às 18h30). 

De forma a assegurar descontos e bonificações, as compras diretas a laboratórios, como por exemplo 

no caso dos MG mais vendidos, ou marcas de produtos cosméticos são mediadas através de delegados de 

propaganda das respetivas marcas. 

 

3.3. Encomendas 

 

Podem ser divididas nos seguintes tipos: 

A. Diárias: geradas automaticamente pelo Sifarma® de acordo com os stocks mínimos e máximos 

estabelecidos no sistema. Esta proposta de encomenda é posteriormente conferida por um responsável da 

farmácia que pode ainda adicionar ou retirar produtos, alterar quantidades, transferir para outros 

armazenistas, de acordo com as melhores condições apresentadas, antes de aprovar a encomenda de forma 

a esta ser enviada ao fornecedor. Na FBH eram efetuadas duas encomendas deste tipo, uma para repor os 

produtos dispensados no período da manhã efetuada até às 13h, e outra para repor os produtos dispensados 

no período da tarde efetuada até às 19h00. 

B. Instantâneas: são encomendas realizadas durante a dispensa farmacêutica efetuada para produtos 

que não se encontrem disponíveis na farmácia. Podem ser realizadas por telefone ou através do sistema 

informática e permitem informar ao utente a disponibilidade do produto, o seu preço e hora prevista de 

chegada. No caso da Alliance® estas encomendas são registadas no Sifarma® e no caso da Botelho & 

Rodrigues, Lda. são efetuadas numa plataforma online própria. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO - FARMÁCIA DA BOA HORA | 2016/2017 

 

CATARINA MARIA OLIVEIRA CARVALHO                                               6 
 

C. Manuais: são encomendas normalmente realizadas por contacto direto com o fornecedor por via 

telefone e permite a aquisição de produtos que não são habituais na farmácia ou em situações de produtos 

rateados que se encontram como indisponíveis no Sifarma®. Ao contrário das anteriores, este tipo de 

encomenda não fica registada no sistema informático e, por isso, no momento de entrega da encomenda é 

necessário criar uma encomenda manual (no menu “Gestão de Encomendas” do Sifarma®) e só depois fazer 

a receção da mesma. 

No início do meu estágio, de modo a satisfazer as necessidades dos utentes, as encomendas manuais 

via telefone eram muito usadas na FBH, no entanto, posteriormente passou-se a dar preferência às 

encomendas instantâneas. Tive possibilidade de realizar várias encomendas manuais e instantâneas no meu 

período de estágio, no entanto, devido à sua complexidade nunca realizei encomendas diárias, apenas 

observei várias vezes o processo de realização das mesmas. 

 

3.4. Receção, Verificação e Armazenamento de Encomendas 

 

A minha primeira atividade na FBH foi a receção e verificação de encomendas, atividade que realizei 

única e exclusivamente durante as primeiras duas semanas do meu estágio. Esta fase inicial permitiu-me 

ter um maior contato com os diferentes produtos farmacêuticos e serviu de preparação para o atendimento 

ao balcão uma vez que me permitiu ambientar ao funcionamento da FBH, familiarizar-me com os nomes 

comerciais e DCI dos medicamentos e saber localizar onde estes se encontram armazenados.   

Os fornecedores entregam os produtos em contentores apropriados e devidamente identificados com 

o nome da farmácia e código de encomenda. Os produtos para armazenamento no frigorífico são enviados 

em contentores térmicos facilmente identificados ou entregues em mão, de forma a serem rapidamente 

colocados no frigorífico e, assim, garantir a sua estabilidade sendo apenas novamente retirados quando se 

confere a encomenda. Os contentores são normalmente acompanhados da fatura em duplicado ou, caso a 

encomenda não tenha sido faturada, da respetiva guia de remessa. 

A receção de encomendas é efetuada com o auxílio do sistema Sifarma® usando-se o menu “Receção 

de Encomendas” e selecionando-se o fornecedor adequado. Em primeiro lugar, é necessário verificar se 

existe mais do que uma encomenda na mesma fatura e, caso isso aconteça, agrupar as diferentes 

encomendas no sistema. Em seguida, indica-se o número da fatura da encomenda que se está a rececionar, 

assim como o valor faturado. Posteriormente, é efetuado o registo do Código Nacional de Prescrição (CNP) 

de cada produto presente na encomenda, através do leitor de códigos de barras ou manualmente e, para cada 

um dos produtos, é importante verificar o prazo de validade (PV) introduzindo no sistema a validade do 

produto com menor PV e o preço de venda ao público (PVP).  

Após a entrada da encomenda no sistema, e antes da sua aprovação, é necessário conferir a fatura 

verificando a quantidade de cada produto, o seu preço de venda à farmácia (PVF), os descontos e 

bonificações e, por fim, se o valor total faturado é igual ao gerado pelo sistema informático. Para produtos 

com preço inscrito na cartonagem (PIC) verifica-se apenas se este corresponde ao PVP indicado no sistema 

informático e caso isso não aconteça é necessário atualizar o preço no Sifarma®, no entanto, se ainda 

existirem produtos com PVP antigo em stock na farmácia estes devem ser armazenados de forma a serem 

vendidos em primeiro e, só posteriormente, deverá ser feita a atualização do PVP no sistema. Para os 
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produtos sem PIC deve ser estabelecida a margem de lucro definida pela farmácia, normalmente tendo por 

base o PVF e o valor do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) de forma a definir o PVP. Para os 

produtos sem PIC, após estipulado o PVP, são impressas etiquetas que são posteriormente coladas nas 

embalagens dos produtos tendo a precaução de ao fazê-lo não ocultar o PV, o lote ou outra informação 

relevante para o utente.  

Quando é efetuada a receção de um produto que será comercializado pela primeira vez na FBH é 

necessária a criação de uma ficha do produto onde é introduzido o valor do stock mínimo e máximo, PV, 

PVF e caso se trate de um produto sem PIC o PVP e margem de lucro. 

Quando o stock de um produto se encontra com valor negativo, significa que já existem embalagens 

pagas e reservadas para um utente e, por isso, essa quantidade de embalagens do produto é colocada de 

parte em local apropriado, de forma a posteriormente ser feita a sua entrega ao respetivo utente. 

No final do processo de receção e após verificação e validação da fatura, a encomenda é aprovada e 

as faturas arquivadas em capas próprias para esse efeito. 

Caso seja detetada alguma inconformidade na fatura (produto em falta faturado, quantidade de 

produtos superior ao encomendado) ou no estado de conservação dos produtos (produtos danificados, 

normalmente ao nível da embalagem secundária) é efetuada uma reclamação ao fornecedor, sendo a 

situação posteriormente retificada através da devolução dos produtos ou através da emissão de uma nota de 

crédito. 

Na FBH o armazenamento dos seus produtos é efetuado de forma a que a sua posterior localização 

seja intuitiva e proporcione um atendimento mais efetivo e durante o meu período de estágio, foi 

maioritariamente realizado por mim, sendo muitas vezes auxiliada por outros elementos da equipa. 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e os MNSRM, que não se encontram expostos 

no linear da zona de atendimento, encontram-se armazenados em gavetas de dispensação rápida de 

armários, localizados na área de armazenamento. Na zona mais próxima do balcão de atendimento 

encontra-se o armário destinado ao armazenamento das FF orais sólidas de medicamentos genéricos (MG) 

distribuídas por ordem alfabética de acordo com a denominação comum internacional (DCI) e a outras FF 

com maior procura, tais como, FF líquidas (xaropes e orais), pós para suspensão oral, suplementos 

alimentares e antigripais. O armário posterior destina-se às restantes FF, que também se encontram 

organizadas por ordem alfabética e de acordo com a FF, logo nesta secção encontram-se as FF sólidas orais 

(comprimidos e cápsulas), FF semissólidas (cremes, geles e pomadas), FF de uso retal (supositórios enemas 

e pomadas retais), gotas auriculares, nasais e orais, granulados e pós, injetáveis, ampolas bebíveis, FF de 

uso externo (vernizes medicamentosos e sistemas transdérmicos), FF de uso oftálmico (pomadas e colírios), 

FF de uso vaginal (géis, pomadas, comprimidos vaginais, enemas, óvulos) e produtos de protocolo da 

diabetes (lancetas e tiras). Perpendicularmente a estes armários encontra-se um armário de estantes onde 

são colocados os medicamentos com stock excedente que não é possível armazenar nos armários a eles 

destinados bem como produtos de dermocosmética e os restantes dispositivos médicos (material de penso, 

nebulizadores, fraldas). Todos os produtos são armazenados segundo o princípio “First-Expire, First-Out” 

(FEFO), de forma a o próximo produto a ser dispensado seja aquele que possui o PV mais curto. 
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3.5. Gestão de Stocks 

 

A gestão de stocks de uma farmácia é extremamente importante, pois através desta é possível garantir 

uma prestação de serviços farmacêuticos adequados aos utentes sendo possível ao farmacêutico verificar, 

no ato de dispensa, a quantidade de unidades disponíveis de um PF e, em simultâneo, evitar o excesso de 

stock ou a rutura deste o que assegura uma adequada sustentabilidade financeira da farmácia. 

Esta tarefa deve ter em conta, não apenas as operações de compra e venda dos produtos, mas também 

certos aspetos que podem aumentar ou diminuir a sua procura, como por exemplo, a época sazonal em 

causa ou a existência de campanhas publicitárias. O Sifarma® é um grande auxílio nesta gestão uma vez 

que permite avaliar a quantidade de produto existente, o volume de compras dos utentes e também as 

condições e promoções asseguradas pelos distribuidores. Este sistema informático permite ainda a criação 

de um stock mínimo e máximo para cada produto o que evita o excesso ou a rutura do seu stock, uma vez 

que quando atingido o valor mínimo de um produto é indicada a realização de um novo pedido de compra. 

De acordo com a saída dos PF é possível ajustar os valores de stock mínimo e máximo de modo a satisfazer 

as necessidades dos utentes. 

Na FBH, a verificação dos stocks e o seu acerto é realizado periodicamente pela Dr.ª Catarina 

Rodrigues, o que permite evitar prejuízos financeiros para a farmácia e assegurar a qualidade dos serviços 

prestados aos utentes. Durante o meu estágio, auxiliei várias vezes a Dr.ª Catarina Rodrigues na contagem 

física de diversos PF de forma a evitar discrepâncias entre o stock físico existente na farmácia e o indicado 

pelo sistema informático e assim evitar induções em erro pelo sistema durante o atendimento ao público. 

 

3.6. Controlo de Prazos de Validade e Devoluções 

 

O PV de um medicamento é definido como o período durante o qual as suas características (físicas, 

químicas, toxicológicas, entre outras) não se alteram e se mantém dentro de limites especificados durante 

o processo de fabrico [6] .  

Existem prazos específicos para a devolução dos PF por vencimento do PV, sendo que estes prazos 

variam de acordo com o produto em questão. Medicamentos, produtos de saúde, psicotrópicos e 

estupefacientes devem ser devolvidos três meses antes do PV expirar. Produtos do protocolo da diabetes 

devem ser devolvidos quatro meses antes do PV terminar. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

devem ser devolvidos seis meses antes do PV expirar. Produtos de dermocosmética podem ser alvo de 

descontos e promoções em detrimento da sua devolução imediata quando se encontram próximos do 

vencimento do PV desde que a sua utilização não ultrapasse o PV. 

O controlo do PV deve ser feito durante a receção de encomendas, como foi mencionado na seção 3.4, 

mas também é efetuado mensalmente através da emissão de uma “Lista de Controlo de Prazos de Validade”, 

onde constam todos os produtos existentes na farmácia cujo PV termina num período definido, o que 

permite fazer a sua dispensa em condições de segurança para o utente ou a devolução ao fornecedor dentro 

do período estipulado para garantir a aceitação da mesma. 

O controlo dos PV também é uma boa oportunidade para se efetuar a atualização do stock dos 

produtos, identificando diferenças entre o stock físico e informático. 
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Existem várias situações em que é necessário proceder à devolução de medicamentos e outros 

Produtos Farmacêuticos (PF), estas situações podem estar relacionadas diretamente com o produto, tais 

como no caso de: Expiração do PV dos produtos presentes no stock da farmácia ou produtos recebidos com 

PV expirado; Produtos reservados por utentes, mas que desistiram da compra; Embalagens danificadas ou 

produtos trocados; Produtos debitados, mas não encomendados; ou com a suspensão da sua 

comercialização, neste caso é emitido um circular de recolha pelo INFARMED para se proceder à 

devolução de todas as unidades presentes na farmácia do PF em causa. 

Para se efetuar uma devolução é necessário a emissão de uma Nota de Devolução (ND) através do 

menu “Gestão de Devoluções” do Sifarma®. Neste documento devem-se encontrar referenciados os PF a 

devolver, o seu código de identificação, a sua quantidade, o motivo de devolução, o fornecedor, a farmácia 

e o número de guia de transporte. Após a sua criação a ND é impressa em triplicado, e estas devem ser 

carimbadas, datadas e assinadas, sendo que a original e duplicada são enviadas para o fornecedor e a 

triplicada é arquivada na farmácia.  

Após a emissão da ND é necessário esperar pela sua avaliação por parte do fornecedor. Quando 

rejeitada, o produto volta à farmácia juntamente com a devida justificação da rejeição e quando aceite a 

regularização ocorre através do envio de uma nota de credito ou por envio de um novo PF. 

 

3.7. Fecho do dia 

 

Após o encerramento do horário de atendimento da farmácia é necessário desligar os terminais de 

multibanco e computadores da zona de atendimento e efetuar a contagem e recolha do dinheiro e talões de 

multibanco das caixas. Posteriormente também se efetua a impressão da folha de fim de dia onde se 

encontra descriminado, para além do valor total faturado pela farmácia naquele dia, o valor das vendas 

efetuadas por cada operador e, por fim, é feita a cópia de segurança do sistema. 

Apesar do meu horário ser rotativo, fiquei muitas vezes até ao encerramento da farmácia e, por isso, 

ajudei várias vezes nestas tarefas de fecho do dia. 

 

3.8.Marketing e Divulgação 

 

A FBH possui um site no qual é realizada a promoção de produtos e serviços prestados, bem como 

indicada a localização da farmácia e os meios de contacto da mesma. Para além desta plataforma online a 

divulgação de campanhas promocionais, também é realizada através da sua página de facebook e ainda via 

e-mail para os clientes fidelizados. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

A dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos constituí a principal tarefa de um farmacêutico 

numa farmácia comunitária devendo esta ser muito mais do que a simples disponibilização da medicação, 

mas também envolver um aconselhamento personalizado, de forma a garantir que o utente faz um uso 
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consciente dos produtos prescritos, respeitando a posologia e cumprindo com as precauções associadas à 

sua utilização. 

A dispensa de medicamentos foi a tarefa mais desafiadora do meu estágio e, na qual, tive a 

oportunidade de atender vários utentes, de várias idades, estratos sociais e nacionalidades. No início, senti 

algumas dificuldades, principalmente no aconselhamento farmacêutico, mas com a ajuda da equipa da FBH, 

ao longo do estágio, consegui evoluir e obter novos conhecimentos que me permitiram adquirir uma maior 

autonomia e segurança no atendimento ao utente. 

 

4.1. Prescrição Médica 

 

Atualmente, a prescrição médica é efetuada por via eletrónica ou, em casos excecionais, por via 

manual. 

A. Prescrição por via manual: já se encontra em desuso e de acordo com a Portaria n.º 137-A/2012, 

de 11 de maio, só deve ser efetuada nas seguintes situações (até um máximo de 40 receitas por mês): (1) 

falência do sistema informático; (2) inadaptação fundamentada do prescritor; (3) prescrição ao domicilio; 

(4) outras situações, utilizando um documento pré-impresso [7].  

B. Prescrição por via eletrónica: é o método mais usado atualmente e permite uma maior segurança 

no processo de prescrição e de dispensa dos medicamentos. Dentro deste tipo de prescrição é possível ainda 

encontrar: 

• Receita eletrónica em papel (materializada): neste tipo de receita só podem ser prescritos até 

quatro medicamentos distintos, sendo que para cada medicamento podem ser prescritas até duas 

embalagens, não ultrapassando o total de quatro embalagens por receita. Quando se destinam a tratamentos 

de curta duração não são renováveis e apresentam uma validade de 30 dias e quando se destinam a 

tratamentos de longa duração podem ser renováveis, sendo compostas por três vias, apresentando cada via 

um prazo de validade de 6 meses após a sua emissão. [8]. 

• Receita eletrónica sem papel (desmaterializada): este tipo de prescrição é realizado online, 

através de softwares adequados, que validam e registam a prescrição dos medicamentos no sistema central 

de prescrições. Posteriormente, os dados da receita (número da receita, código de dispensa e código de 

direito de opção) podem ser enviados para o telemóvel do utente e também se encontram presentes na guia 

de tratamento que deve ser impressa e fornecida ao utente. Com a publicação do Despacho n.º 2935-B/2016, 

a 1 de abril de 2016, o Ministério da Saúde impôs a todo o Sistema Nacional de Saúde (SNS) a 

obrigatoriedade da utilização deste modelo de prescrição [9]. Esta desmaterialização possui diversas 

vantagens relativamente aos outros modelos de receita, entre as quais, a ausência da limitação de quatro 

unidades por receita, podendo ainda ser prescritos numa única receita medicamentos comparticipados e não 

comparticipados e a possibilidade de o utente possuir um maior controlo sobre a sua medicação, o que 

aumenta a adesão à terapêutica, uma vez que este pode escolher no ato de dispensa, o tipo e a quantidade 

de medicamentos que pretende aviar, sendo possível levantar os restantes quando e onde o desejar.  

Independentemente do modo de disponibilização da receita, a prescrição médica deve ser efetuada 

obrigatoriamente por DCI da substância ativa, devendo, para além disso, ainda apresentar a respetiva forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação da embalagem, posologia (dose de medicamento, intervalo de 
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administração e a duração do tratamento) e número de embalagens; data da prescrição; validade da 

prescrição e assinatura do prescritor. [8]. 

A prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular da autorização de introdução no 

mercado pode, excecionalmente, ser feita caso não exista um medicamento similar do de marca ou não 

disponha de MG similar comparticipado ou ainda ou caso haja uma justificação técnica do prescritor quanto 

à insusceptibilidade de substituição do medicamento. Neste último caso, o prescritor tem de acionar uma 

das seguintes exceções: “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”: medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito; “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º”: quando há suspeita de intolerância, alergia ou reação adversa 

prévia reportada pelo INFARMED; “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º”: continuidade de tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. Nos dois primeiros casos o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta da receita, mas no caso da exceção c), apesar da justificação, o utente pode optar 

por um medicamento equivalente ao prescrito, desde que seja de preço inferior [8].  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de aviar e validar os diferentes tipos de prescrição médica 

descritos acima. No entanto, verifiquei que apesar da forma mais usual ser a da receita eletrónica 

desmaterializada esta era, maioritariamente, apresentada pelo doente através da sua guia de tratamento, 

principalmente por parte dos utentes mais idosos devido à sua dificuldade de manusear os dispositivos 

eletrónicos. 

 

4.2. Validação da Prescrição Médica 

 

O farmacêutico deve possuir um conhecimento aprofundado dos diferentes tipos de receita e dos seus 

componentes de forma a poder efetuar a sua validação. 

A. Receita Manual: para além dos elementos identificativos, que vão ser detalhados na descrição da 

validação das receitas eletrónicas, o farmacêutico necessita ainda de confirmar [8]: 

• A presença da vinheta, data e assinatura do médico prescritor; 

• A presença da vinheta do local de prescrição (consultórios e/ou médicos particulares devem 

identificar o local de prescrição com carimbo); 

• Caso se destine a um pensionista abrangido por regime especial, a presença de uma vinheta verde, 

que identifique a unidade de saúde do SNS; 

• A data de emissão, uma vez que este tipo de prescrição apenas possui validade de 30 dias; 

• Caso se aplique, a presença de uma exceção legal no canto superior direito da receita; 

• Não é permitida mais do que uma via da receita manual, isto é, a receita renovável não pode ser 

emitida por via manual; 

• Não pode conter rasuras, caligrafias diferentes e não pode ser prescrita a lápis ou com canetas 

diferentes. 

B. Receita Eletrónica: para que uma receita eletrónica possa ser validada pelo farmacêutico é 

necessário verificar a existência dos seguintes elementos, antes de efetuar a dispensa da medicação [8]: 

• Número da receita e/ou respetivo código de barras (varia de acordo com a forma como é 

disponibilizada); 
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• Identificação do prescritor: nome, especialidade, contato telefónico e número da cédula 

profissional; 

• Local de prescrição e respetivo código; 

• Identificação do utente: nome e número de utente do SNS. Caso aplicável deve ainda conter: 

número de beneficiário da entidade financeira responsável e/ou regime especial de comparticipação 

de medicamentos (“R” para utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação 

e “O” para utentes abrangidos por outro regime de comparticipação mediante menção do respetivo 

diploma legal); 

• Identificação da entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita; 

• Identificação do medicamento, número de embalagens, posologia e duração do tratamento; 

• Comparticipações especiais (por exemplo, utente abrangido por um regime de comparticipação de 

medicamentos em função da patologia); 

• Data de prescrição e validade da mesma; 

• Assinatura do prescritor. 

A validação do receituário engloba regras distintas estabelecidas pelos diferentes sistemas de 

comparticipação, o que implica a máxima atenção durante o atendimento devido às especificações de cada 

um destes regimes. 

Desde o inicio do meu estágio que fui alertada sobre a necessidade de verificar e validar as prescrições 

médicas no ato de dispensação e a estar atenta aos diversos regimes de comparticipação.  

 

4.3. Regimes de Comparticipação 

 

A comparticipação dos medicamentos pode ser feita através de um regime geral ou de um regime 

especial (situações pontuais que incluem determinados grupos de doentes ou tipos de patologias), sendo 

que as percentagens do PVP que são comparticipadas pelo estado se encontram descritas no DL nº 106-

A/2010, de 1 de outubro [10].  

Relativamente ao regime geral de comparticipação de medicamentos, a taxa de comparticipação é 

atribuída de acordo com os um sistema de escalões: Escalão A – comparticipação de 90%; Escalão B – 

comparticipação de 69%; Escalão C – comparticipação de 37% e Escalão D – comparticipação de 15%. 

Este sistema é organizado de forma a que os medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes ou 

crónicas possuam uma comparticipação mais elevada e as classes farmacoterapêuticas pertencentes a cada 

um destes escalões encontram-se definidas na Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho [10, 11]. 

Caso o utente seja abrangido por outro sistema de complementaridade, é necessário selecionar no SI 

o regime de sistema de complementaridade adicional e tirar fotocópia da receita apresentada e do cartão de 

beneficiário do utente. Nestes casos, uma parte da comparticipação é feita pelo SNS e a restante por a 

entidade da qual o utente é beneficiado e, por isso, o original da receita é enviado para o SNS, enquanto 

que o duplicado é enviado para a outra entidade. 
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4.4. Conferência de Receituário e Faturação 

 

A organização e validação das receitas médicas é uma parte integrante do processo de conferência do 

receituário e tem como principal objetivo o reembolso à farmácia do valor relativo à percentagem do 

medicamento comparticipado. Por isso, é crucial que todas as receitas sejam devidamente verificadas e 

corrigidas antes de enviadas às entidades responsáveis. 

Como todas as receitas processadas pelo SI se encontram identificadas com a entidade de 

comparticipação, número de lote e número de receita, estas devem ser então, em primeiro lugar, separadas 

pela entidade de comparticipação. De seguida, dentro de cada entidade, são separadas por número de lote 

e por número de receita dentro do respetivo lote, que são organizadas em lotes de 30 unidades. 

Posteriormente, é necessário verificar se a medicação dispensada foi a correta e se as exceções e portarias 

foram corretamente assinaladas. Deve-se verificar também se a receita se encontrava dentro da validade e 

se se encontra carimbada, datada e devidamente assinada pelo médico e pelo utente. Caso exista alguma 

inconformidade esta deve ser corrigida, sendo depois todas as receitas conferidas e conformes carimbadas, 

datadas e assinadas pelo responsável pela conferência do receituário. Sempre que cada lote de 30 receitas 

é validado procede-se ao seu fecho, através da impressão do verbete de identificação do lote, que é 

posteriormente carimbado e anexado ao respetivo lote de receitas. No final de cada mês emite-se a Relação 

de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade comparticipante. Até dia dez do mês 

seguinte as receitas e respetiva documentação correspondente ao SNS é enviada para o Centro de 

Conferência de Faturas e as receitas das restantes entidades são enviadas por correio para a ANF. Caso não 

exista nenhuma inconformidade, o envio destes documentos garante o pagamento do valor comparticipado 

à Farmácia. 

Na FBH, a conferência das receitas é realizada pela Dr.ª Catarina Rodrigues. No entanto, durante o 

meu estágio, ajudei várias vezes na tarefa de organização das receitas, de acordo com a entidade de 

comparticipação e respetivos lotes. 

 

4.5. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [12], são considerados como MSRM os medicamentos 

que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando sejam usados para 

o fim a que se destinam mas sem vigilância médica, ou quando utilizados com frequência e quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam, os medicamentos que contêm substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar e 

os medicamentos que se destinam a administração parentérica. Desta forma, estes medicamentos têm de 

ser obrigatoriamente prescritos por um profissional de saúde habilitado, nomeadamente médicos e dentistas, 

e, nas farmácias a sua dispensa só pode ser efetuada após validação da receita médica. 
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4.5.1. Medicamentos Genéricos  

 

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, um MG corresponde a um medicamento que 

possua a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica 

e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados. E segundo o mesmo DL, os MG devem ser identificados pela DCI das 

substâncias ativas, seguido, da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla MG [13]. 

De acordo com o estatuto do medicamento, o farmacêutico, no ato de dispensa, deve informar o utente 

da existência de MG relativamente ao prescrito que sejam comparticipados e também daqueles que possuam 

os preços mais baixos. Sendo que as farmácias devem possuir para venda um stock disponível de, no 

mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, dosagem e forma farmacêutica, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo nestes casos ser 

dispensado o medicamento de menor preço, com exceção das situações em que o utente exerça o seu direito 

de opção [8, 13]. 

Apesar do pressuposto incorreto de que os MG, por serem mais baratos, não possuem a mesma 

qualidade e eficácia do medicamento de referência, já se começa a verificar uma maior consciencialização 

dos utentes relativamente a estes medicamentos, com a maioria a optar pelo MG quando lhes é dado o 

direito de opção. No entanto, ainda foi questionada muitas vezes se o medicamento de marca não é melhor 

que o MG e, mesmo depois de dar a devida explicação sobre o assunto, alguns utentes ainda se mostraram 

reticentes e optaram pelo medicamento de referência. Também me surgiram situações em que a farmácia 

não possuía o MG que o utente pretendia e este preferia que fosse efetuado a sua encomenda, em vez de 

levar o medicamento de referência ou um MG diferente. 

 

4.5.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, bem como outro tipo de medicamento que 

apresentem risco de criar dependência, de abuso medicamentoso ou de serem usados para fins ilegais estão 

sujeitos a um controlo especial, existindo um regime jurídico próprio aplicável ao seu consumo [12].  

Os medicamentos que contêm as substâncias integrantes nesta classe de medicamentos encontram-se 

listados no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro e devem ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita não pode 

conter outros medicamentos [8, 14]. 

Na FBH, o controlo destes medicamentos é feito em dois momentos. Primeiro, aquando da receção 

de encomendas, estes chegam acondicionados em sacos plástico, separados dos restantes produtos, sendo 

armazenados em local próprio e a sua fatura é carimbada, datada e assinada e o seu original arquivado na 

farmácia durante um período mínimo de 3 anos. A segunda fase de controlo é no momento da sua dispensa, 

uma vez que esta só pode ser feita mediante a apresentação de uma receita médica específica para estes 

fármacos e, durante o processo, é exigido o preenchimento de um formulário onde constam os dados 

relativos ao utente (nome, morada), adquirente, que pode ou não ser o utente (nome, morada, número de 

identificação e idade), identificação do médico prescritor e número da receita. No final é impresso, para 
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além do documento de faturação no verso da receita, um comprovativo de venda, que permite justificar 

legalmente a saída destes medicamentos da farmácia [8].  

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar este tipo de produtos e apercebi-me da extrema 

importância no controlo e gestão deste tipo de medicação. 

 

4.6.  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MNSRM compreendem todos os medicamentos que não preencham nenhuma das condições acima 

mencionadas para serem considerados MSRM, salvo em alguns casos excecionais devidamente 

justificados, e maioritariamente não são comparticipados [12]. 

Desde agosto de 2015, que é possível a venda de MSNRM, para além das farmácias, em locais que 

cumpram os requisitos legais e autorizados pelo INFARMED [15]. Com um maior acesso do utente a este 

tipo de medicação aliado à constante divulgação dos MNSRM nos meios de comunicação social verifica-

se um aumento da sua procura, o que também se traduz no aumento da prática de automedicação por parte 

do utente. 

As situações passíveis de automedicação encontram-se listadas no Despacho n.º 176990/2007, de 23 

de junho e esta é definida como a utilização responsável de MNSRM no alívio e tratamento de queixas 

passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde 

[16]. Infelizmente é cada vez mais comum a prática de automedicação de forma descontrolada e 

desnecessária e, por isso, a indicação farmacêutica é crucial. Nestes casos, o farmacêutico, deve fazer uma 

avaliação cuidada da situação clínica do utente de forma a verificar se está perante um problema de saúde 

grave (situação que deve ser imediatamente reportada ao médico), ou um transtorno menor que não requere 

a consulta médica e pode ser facilmente resolvido com recurso a um MNSRM ou por tratamento não 

farmacológico. Caso opte por um MNSRM, o farmacêutico e responsável por educar o doente de forma a 

que o uso da medicação seja feito de forma consciente.  

A maioria dos MNSRM indicados durante o meu período de estágio estavam associados a 

constipações e gripes e, por isso, os medicamentos mais indicados englobaram os antigripais (Griponal®, 

Cêgripe®, IlvicoN®, Antigrippine®), os xaropes para a tosse (Bisolvon®, Bronchodual®, Bisoltussin®, 

Fluimicil®, etc.) e os antipiréticos (Paracetamol 500 mg, Trifene® 200 e 400 mg, Aspirina, etc.). Também 

observei uma grande procura de antiácidos (ex.: Kompensan ®, Gaviscon ®), antidiarreicos (ex.: Imodium 

Rapid®), laxantes (ex.: Dulcolax®, Dulcosoft®).  

 

4.7. Outros Produtos Farmacêuticos: 

4.7.1. Medicamentos e Produtos Manipulados  

 

Os medicamentos manipulados (MM) podem ser definidos como uma fórmula magistral ou preparado 

oficial que é preparado e dispensado sob o controlo de um farmacêutico, que deve garantir a qualidade e 

verificar a sua segurança para o utente [17, 18]. Os MM são usados quando é necessário adaptar uma 

formulação existente às necessidades e particularidades do utente, ou quando não existe nenhuma 

formulação disponível para o efeito.  
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De forma a reconstituir o histórico de cada preparação, é necessário, preencher para cada MM 

preparado uma ficha técnica com a identificação e classificação do MM, o lote, a quantidade preparada e o 

nome do utente a quem se destina, indicando ainda os lotes e quantidades utilizadas das matérias-primas. 

O MM preparado deve ser devidamente rotulado (nome do utente, nome do produto, PVP e PV) [18, 19]. 

Na FBH é realizada a preparação de alguns MM, sendo que os mais frequentes são a “Suspensão de 

Trimetropim” e a “Solução de Minoxidil a 5%”. Durante o meu estágio, a preparação deste tipo de 

medicação ficou a meu cargo, inicialmente com supervisão, mas no final já de forma autónoma. A “Solução 

de Minoxidil a 5%”, usada no tratamento da perda e enfraquecimento capilar, era bastante procurada sendo 

que mensalmente preparava entre 4 a 6 unidades e devido aos relatos positivos dados pelos utentes em 

relação a este MM, aconselhei o seu uso ao meu namorado, que também obteve bons resultados com o seu 

uso. 

 

4.7.2. Medicamentos e Produtos Veterinários 

 

Os medicamentos veterinários são aqueles que possuem capacidade curativa ou preventiva de doenças 

ou dos seus sintomas nos animais. Estes incluem também todas as substâncias ativas passíveis de serem 

usadas para instituir um diagnóstico médico-veterinário ou aqueles que exercem uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica para retificar ou alterar funções fisiológicas [20].  

A FBH possui uma vasta gama de medicamentos veterinários, no entanto os mais procurados são os 

desparasitantes orais e tópicos. Apesar de não ter abordado esta temática em nenhum conteúdo 

programático na faculdade, não me surgiram grandes dificuldades neste tipo de aconselhamento, uma vez 

que possuo vários animais de estimação o que me permitiu já ter algum conhecimento sobre o assunto. No 

entanto, para alargar o meu conhecimento sobre este tipo de produtos e tornar-me numa melhor profissional 

participei numa formação intitulada “Aconselhamento Veterinário em Farmácia Comunitária”, realizada 

na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) no dia 28 de novembro de 2016. 

 

4.7.3. Dispositivos Médicos 

 

Os dispositivos médicos (DM) distinguem-se dos medicamentos por não possuírem ação 

farmacológica, metabólica ou imunológica e são instrumentos de saúde destinados a serem usados em seres 

humanos no diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência, podendo também ser utilizados no controlo da concepção [21].  

Na FBH existe uma vasta variedade de DM, entre os quais: meias de compressão; pulsos, meias e 

joelhos elásticos; algodão hidrófilo; ligaduras; compressas de gaze esterilizada e não esterilizada; agulhas 

e seringas; canetas de insulina; preservativos masculinos; testes de gravidez; termómetros digitais e 

medidores de tensão arterial.  Durante o meu estágio fiz o aconselhamento e indicação de vários DM, acima 

listados. 
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4.7.4. Produtos de Dermocosmética e de Higiene Corporal 

 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são aqueles destinados a ser aplicados na superfície do 

corpo, com o intuito exclusivo ou principal, de limpar, perfumar, alterar o aspeto, proteger e conservar a 

superfície do mesmo, ou corrigir os seus odores corporais [22]. 

Como este tipo de produto não possui PVP definido, são as suas margens de lucro que financiam em 

grande parte a farmácia comunitária e, por isso, cada vez mais as farmácias apostam na sua comercialização 

e em adquirir uma grande diversidade destes produtos. 

Na FBH é possível encontrar uma vasta diversidade de marcas de produtos de dermocosmética 

direcionados para crianças (Mustela®, Uriage®, Bioderma®, Chicco®) e para jovens/adultos (Nuxe®, 

Vichy®, Uriage®, La Roche Posay®) para além de produtos de cuidado capilar da Klorane® e os perfumes 

da IAP Pharma®.  

O aconselhamento dermatológico requer conhecimento sobre os diferentes tipos de pele e patologias 

associadas. Como o meu grau conhecimento sobre a área de dermocosmética não era muito aprofundado 

senti alguma dificuldade nesta temática. Mas através da ajuda da equipa técnica e de pesquisa bibliográfica 

adequada, nos tempos livres, tive a oportunidade de aconselhar e/ou dispensar vários destes produtos. 

Também tive a oportunidade, no início do meu estágio, de estar presente numa formação interna da Nuxe® 

o que me permitiu um maior conhecimento sobre os produtos da sua gama. 

 

4.7.5. Produtos de Puericultura 

 

Os produtos de puericultura são aqueles que se destinam a auxiliar o sono, a serenidade, a alimentação, 

a sucção e a higiene das crianças [23]. 

Devido à proximidade do Centro Materno Infantil do Norte, a FBH é bastante procurada pelos utentes 

para a compra deste tipo de produtos. Sendo que os vários produtos de puericultura disponibilizados na 

FBH eram, maioritariamente, da Chicco® e da Medela®, no último mês do meu estágio foi criada uma 

parceria com a Bébéconfort® o que levou a uma grande aquisição de diversos produtos desta marca pela 

FBH e, de forma, a dar a conhecer a sua gama de produtos também foi feita, pela marca, uma formação 

interna na farmácia, na qual estive presente e me permitiu adquirir uma maior perceção sobre os diferentes 

produtos desta área que se encontram disponíveis para os utentes. 

 

4.7.6. Produtos de Alimentação Especial e Suplementos Alimentares 

 

Os produtos de alimentação especial são géneros alimentícios que se distinguem dos alimentos 

comuns por apresentarem uma formulação e composição ajustadas a um objetivo, necessidades nutricionais 

e condições fisiológicas especiais. Permitem então, que lactentes, idosos e pessoas cuja capacidade de 

absorção ou metabolismo alterados façam uma ingestão adequada de determinadas substâncias [24] dos 

quais são exemplo os produtos Nutriben® e o Fortimel®.   

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal e constituindo fontes concentradas de determinadas substâncias ou 
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outras com efeito nutricional ou fisiológico [25]. Este tipo de produtos é regulamentado pelo Gabinete de 

Planeamento de Políticas do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. 

Atualmente, é bastante elevada a procura de suplementos alimentares, principalmente para a 

concentração, a memória e a fadiga, para emagrecimento e para reforço do sistema imunitário. A FBH 

possui uma gama diversificada de suplementos alimentares que englobam marcas como Absorvit®, 

Centrum®, Cerebrum® e Viterra® o que permite cobrir as necessidades dos diferentes tipos de utentes. 

Ao longo do meu estágio, dispensei alguns destes produtos e tentei sempre elucidar o utente sobre a 

importância de um estilo de vida saudável, alertando também que estes suplementos não substituem uma 

alimentação equilibrada. Também tive a oportunidade de participar numa formação interna da marca 

Absorvit®, que veio dar a conhecer os seus novos produtos, o que me permitiu conhecer melhor a sua gama 

de produtos e os seus métodos de suplementação.  

 

5. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS 

 

As farmácias são cada vez mais reconhecidas como um espaço de promoção de saúde e não apenas 

como um local de venda de medicamentos. Aliás, de acordo com o legislado, o farmacêutico pode oferecer, 

se adequado, outros serviços farmacêuticos como o seguimento farmacoterapêutico, educação para a saúde, 

farmacovigilância, monitorização dos parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos e administração de 

medicamentos [5].  

Após marcação prévia, a FBH disponibiliza, todas as quartas-feiras, a realização de consultas de 

nutrição, sendo este serviço realizado pela nutricionista Dr.ª Mafalda Andrade. Estas consultas são uma boa 

oportunidade para publicitar alguns dos produtos da FBH, nomeadamente os suplementos alimentares. Para 

além disso, a FBH também dispõe ainda de outros serviços de saúde, como administração de injetáveis, 

determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos e recolha da medicação vencida, em colaboração 

com a VALORMED. 

 

5.1. Administração de Injetáveis 

 

A administração de injetáveis e de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), 

como a vacina da gripe é realizada na FBH pela Dr.ª Catarina Rodrigues, de acordo com o descrito na 

Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [26]. 

Durante o meu estágio fiz várias dispensas da vacina para a gripe e de outros injetáveis que são 

administrados na FBH, no entanto, nunca tive a oportunidade de assistir a sua administração. 

 

5.2. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

 

Devido à facilidade de acesso e disponibilidade imediata dos resultados, as farmácias são cada vez 

mais o local de eleição para a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos como a glicemia, o 

colesterol total (CT), a pressão arterial (PA), entre outros [5]. 
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Na FBH, as determinações dos parâmetros bioquímicos são realizadas no gabinete das boas práticas, 

de forma a que o utente possua mais privacidade. Na zona de atendimento também se encontra disponível 

uma balança que permite o controlo do peso, altura, IMC e como está associada a um tensiómetro, também 

permite a medição da PA. 

No início do meu estágio, acompanhei várias determinações bioquímicas de forma a perceber os 

métodos de cada procedimento e, ao longo do meu estágio, realizei várias determinações dos parâmetros 

bioquímicos, principalmente da Glicémia e também acompanhei várias medições da PA. Sempre tive o 

cuidado, de comparar os resultados com os valores de referência, e com base nestes, prestar o 

aconselhamento farmacêutico adequado e tentando sempre alertar o utente sobre os riscos associados a 

alterações nestes parâmetros e indicando as melhores estratégias não farmacológicas (alimentação saudável, 

exercício físico, medição habitual, etc.) para os controlar e/ou corrigir. 

 

5.2.1. Medição da Glicémia Capilar 

 

A determinação da glicemia é bastante importante na prevenção, em utentes saudáveis, e no controlo 

da Diabetes Mellitus. Na FBH a glicémia é medida no sangue capilar através de uma punção com lanceta, 

o que implica a toma dos cuidados e medidas de higiene adequados. A determinação é feita através de um 

dispositivo automático (no inicio do meu estágio o aparelho usado era o FreeStyle Freedom Lite®, mas no 

final, devido a uma parceria da FBH com a A.Menarini diagnostics®, passou a se usar o GlucocardTM SM). 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) estabelece o valor de 126 mg/dL em jejum e de 200 mg/dL em pós-

prandial associado a sintomas clássicos (poliúria, polifagia e polidipsia), como valores de referência para o 

diagnóstico de diabetes. No entanto, na prática farmacêutica, deve-se ter atenção quando os valores de 

glicémia em jejum ≥110 mg/dL e <126 mg/dL, uma vez que isto, poderá sugerir um estado de anomalia da 

glicémia em jejum [27]. 

Este tipo de determinação foi a que mais realizei ao longo do meu estágio e, de acordo com os valores 

obtidos, tentei sempre fazer o aconselhamento adequado a estes utentes. 

 

5.2.2. Medição do Colesterol Total 

 

O perfil lipídico tem vindo a preocupar cada vez mais a população devido à sua relação com a 

ocorrência de eventos cardiovasculares. A determinação do CT é uma das formas de determinar esse perfil 

lipídico e este tipo de determinação é muito procurado por utentes que já se encontram a fazer medicação 

(Estatinas) para fazer a monitorização pontual dos seus valores de CT. 

A determinação do CT não necessita de ser realizada em jejum, mas, tal como a glicémia, o sangue é 

obtido por punção capilar, sendo neste caso, necessário uma quantidade superior de sangue. Na FBH, no 

início do meu estágio, usava-se o equipamento Accutrend CGT para a determinação, mas com a parceria 

com a A.Menarini diagnostics®, passou a se usar o medidor MultiCare In. 

O CT é um dos parâmetros usados para calcular o risco de eventos cardiovasculares fatais a 10 anos, 

deste modo, para um risco moderado, alto e muito alto o valor de colesterol deve ser inferior a 190 mg/dL, 

175 mg/dL e 155 mg/dL, respetivamente [28]. 
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5.2.3. Determinação da Pressão Arterial 

 

A PA está diretamente relacionada com as doenças cardiovasculares, a maior causa de morte em 

Portugal. Desta forma, a sua monitorização permite um maior controlo e diminuição de eventos 

cardiovasculares.  

Na FBH, a determinação da PA é realizada por um dispositivo automático que determina 

simultaneamente o peso, altura e o IMC. Como se trata de um aparelho automático, este pode ser usado 

pelo utente de forma autónoma, sem a intervenção do farmacêutico, sendo no final emitido um papel com 

o registo dos valores do utente, bem como a indicação dos valores de referência. No entanto, antes da 

medição era aconselhado um breve descanso e sempre que solicitado, algum elemento da equipa médica 

acompanhava o procedimento. No final, era prestado aconselhamento ao utente, indicando e incentivando 

medidas não farmacológicas (exercício físico, redução da ingestão de sal, alimentação equilibrada, etc.) e 

se surgissem valores muito alterados os utentes eram aconselhados a recorrer ao médico de família. Tive a 

oportunidade, ao longo do meu estágio, de auxiliar várias determinações da PA e de aconselhar medidas 

não farmacológicas para o seu controlo e até de encaminhar certos utentes ao médico. 

 

5.3. VALORMED 

 

A VALORMED, entidade que resulta da colaboração da indústria farmacêutica, distribuidores 

grossistas e farmácias de todo o país, trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, que providencia contentores apropriados 

às farmácias comunitárias para a recolha e tratamento adequados destes resíduos [29].  

De forma a preservar e proteger o ambiente, as farmácias comunitárias têm o papel de sensibilizar os 

seus utentes incentivando-os a depositar, nos contentores apropriados, os resíduos farmacêuticos.  

Na FBH o contentor encontra-se à entrada da farmácia, num local de fácil acesso ao utente. Verifiquei 

que a população em geral aderiu bastante bem a esta forma de reciclagem dos resíduos farmacêuticos, 

havendo muitos utentes a entregar aos elementos da equipa a sua medicamentação vencida ou a dirigirem-

se diretamente ao contentor para a reciclar, sem a ajuda do farmacêutico. Durante o meu estágio procedi, 

muitas vezes, ao fecho dos contentores da VALORMED (indicando o nome e número da Farmácia, peso 

do contentor, data da recolha e rubrica do responsável pelo fecho), que era posteriormente recolhido pelo 

armazenista. 

 

6. FORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

O farmacêutico tem a responsabilidade de adquirir e desenvolver conhecimentos, manter a suas 

capacidades técnicas e científicas atualizadas de forma a aprimorar as suas capacidades. Desta forma, é 

importante participar em formações que permitem adquirir e/ ou atualizar o conhecimento sobre vários 

assuntos relevantes para o aconselhamento farmacêutico. 
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Durante o meu estágio tive a oportunidade de frequentar algumas formações, descritas na Tabela 2,  

que me permitiram aprofundar os meus conhecimentos e adquirir segurança para um melhor 

aconselhamento farmacêutico. 

 

Tabela 2. Formações complementares realizadas ao longo do meu estágio 

FORMAÇÃO DURAÇÃO ORGANIZAÇÃO DATA LOCAL 

Apresentação dos novos SA da 

gama Absorvit® 
1 hora Absorvit® 3/10/2016 FBH 

Apresentação da gama Nuxe® 1 hora Nuxe® 5/12/2016 FBH 

Aconselhamento Veterinário em 

Farmácia Comunitária 
1 hora 

Comissão de 

Estágios da FFUP 
28/11/2016 FFUP 

Apresentação dos produtos da 

BébéConfort® 
1 hora Bébéconfort® 22/02/2017 FBH 



 

 

 

 

 

 

PARTE II 
 

 

TEMAS DESENVOLVIDOS  

NO ÂMBITO DA  

ATIVIDADE FARMACÊUTICA 
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PROJETO I – VACINAÇÃO CONTRA A PNEUMONIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

 

Como o período do meu estágio abrangeu os principais meses de Inverno, observei, como já previa, 

uma enorme procura de vacinas para a gripe e também verifiquei um grande interesse por parte dos utentes 

na vacinação contra a pneumonia. Cheguei inclusive a deparar-me com uma utente que me pediu 

aconselhamento sobre este tipo de vacinação e se seria adequada para a sua mãe, uma idosa de 80 anos com 

problemas respiratórios, que, segundo a utente, já teria feito a vacinação há alguns anos atrás, não sabendo 

precisar à quanto tempo e qual a vacina administrada. Apesar de ter pedido ajuda aos restantes elementos 

da equipa que estavam presentes, e após avaliar a informação que nos foi dada aconselhamos a utente a 

procurar o médico de família. Após esta situação apercebi-me que o meu conhecimento e da equipa da FBH 

sobre este tipo de vacinação era bastante restrito, mas pareceu tratar-se de uma temática importante no 

contexto de farmácia comunitária. Após procurar esclarecer as minhas dúvidas, verifiquei que este tipo de 

vacinação não é muito conhecido da população em geral e, mesmo quando o é, ainda existem muito 

pressupostos errados sobre a mesma. Assim, decidi abordar este tema com mais profundidade de forma a 

estar mais apta a esclarecer os utentes e optei também por realizar um panfleto para poder fornecer aos 

utentes interessados na mesma.  

 

1.2. Pneumonia 

 

A pneumonia consiste numa infeção respiratória aguda do tecido pulmonar. Esta infeção leva a que 

os alvéolos e os bronquíolos pulmonares fiquem preenchidos por um fluido resultante da inflamação, o que 

reduz a elasticidade do pulmão e compromete as trocas gasosas indispensáveis para a nossa sobrevivência, 

provocando dificuldade respiratória [30]. Esta doença é uma das principais causas de hospitalização e de 

morte em Portugal, podendo atingir pessoas de todas as idades, especialmente crianças e idosos [31].  

 

1.2.1. Causas 

 

A pneumonia pode ser causada por vários agentes infeciosos: bactérias (Streptococcus pneumonia e 

Haemophilus influenza tipo b), vírus (vírus respiratório sincicial) e fungos. A maior parte das pneumonias 

são bacterianas, tendo como agente infecioso o Streptococcus pneumonia – pneumonias pneumocócicas 

[30].  

 

1.2.2.  Transmissão  

 

A maioria das pneumonias ocorrem sobretudo devido à aspiração de bactérias, como a Streptococcus 

pneumonia, existentes na parte superior da nasofaringe. Também podem surgir, no caso das pneumonias 
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virais, devido à inalação de gotículas infetadas provenientes de pessoas infetadas. Estes agentes patológicos, 

acondicionados por uma diminuição das defesas do hospedeiro, a alguma doença predisponente prévia ou 

à sua agressividade, conseguem por vezes ultrapassar as barreiras de defesa naturais do organismo e 

penetram o espaço alveolar, levando a infeção do tecido respiratório. [30]. 

Esta infeção também pode surgir em ambiente hospitalar, uma vez que nos hospitais é frequente a 

presença de microrganismos resistentes a vários antibióticos e, como os pacientes já se encontram 

debilitados, o risco de infeção pelos agentes causadores da pneumonia é maior [32]. 

 

1.2.3.  Sintomas 

 

Os sintomas da pneumonia instalam-se geralmente de forma rápida e são semelhantes aos de outras 

doenças respiratórias, normalmente incluem [32, 33]: 

• Febre alta e mal-estar geral (fadiga, dores musculares, calafrios e cefaleias); 

• Tosse intensa seca ou com expetoração; 

• Dor torácica, sensação de peso torácica; 

• Dispneia (sensação de falta de ar), ardor ao respirar. 

 

1.2.4. Diagnóstico 

 

O diagnóstico da pneumonia é efetuado pelo médico, de acordo com a avaliação dos sintomas e sinais. 

A avaliação do grau de comprometimento do sistema respiratório e as zonas afetadas pode ser feita por 

auscultação pulmonar. Posteriormente, de forma a orientar o diagnóstico e avaliar a gravidade da infeção, 

pode se recorrer a análises sanguíneas (hemocultura e gasometria) ou das secreções e a exames radiológicos 

(radiografia simples do tórax ou Tomografia Computorizada - TC). Em casos mais graves, pode-se recorrer 

a uma colheita de líquido pleural ou à realização de uma broncoscopia [32, 33].  

 

1.2.5. Grupos de Risco 

 

Apesar de todos corrermos o risco de contrair a doença, existem determinados grupos de pessoas que 

possuem um risco mais elevado, tais como: 

• Crianças com menos de 5 anos e adultos com mais de 65 anos (normalmente possuem 

sistemas imunitários mais debilitados) [32]. 

• Fumadores (devido a alterações dos mecanismos de defesa do organismo) [34]. 

• Doentes crónicos – diabéticos, asmáticos, doentes cardíacos, doentes com doença pulmonar 

obstrutiva crónica (DPOC) – ou com doenças imunossupressoras [35]. 

• Doentes com outro tipo de doença pulmonar prévia (tuberculose, fibrose cística) ou que 

sofreram de alguma doença respiratória viral, como gripe, nos últimos meses [34]. 

• Doentes acamados ou com internamentos prolongados no hospital [30]. 
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1.2.6. Tratamento 

 

As pneumonias, principalmente as bacterianas, requerem cuidados médicos e tratamento adequado, 

pois apesar de poderem ser tratadas rapidamente em ambulatório, também podem agravar com facilidade, 

surgindo complicações respiratórias e levando à necessidade de internamento hospitalar [33]. 

O tratamento é normalmente efetuado com antibióticos (pneumonias bacterianas) ou fármacos 

antivirais (pneumonias virais) aliados a repouso, alimentação cuidada e administração adequada de 

líquidos. O tratamento com antibióticos tem a duração entre 7 a 14 dias, no entanto, algumas pessoas podem 

precisar de algumas semanas para recuperar totalmente [32]. 

 

1.2.7. Prevenção 

 

A pneumonia pode ser bastante perigosa, conduzindo mesmo a risco de vida em determinadas 

situações. Desta forma, para a sua prevenção existem várias medidas que podem ser tomadas [32]: 

• Praticar um estilo de vida saudável, com alimentação saudável e exercício físico regular; 

• Deixar de fumar, visto que o tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de 

pneumonia; 

• Praticar uma higiene cuidada, para evitar a propagação de germes e evitar o contacto com 

pessoas com sintomas de pneumonia; 

• Evitar frequentar ambientes poluídos, muito secos ou húmidos, mal ventilados e 

sobrepovoados; 

• Controlar doenças crónicas de forma a evitar internamentos hospitalares; 

• VACINAÇÃO: a vacina contra a gripe sazonal e a vacina antipneumocócica são importantes 

para a prevenção da pneumonia. Por isso, todas as pessoas com mais de 65 anos devem fazer 

anualmente a vacina contra a gripe. A vacina antipneumocócica previne quer as formas 

graves de infeção por Streptococcus pneumonia, como a Pneumonia, a Meningite e a 

Bacteremia, quer as menos graves como a Otite Média Aguda e Sinusite. 

Apesar de uma maior incidência e propagação da doença no inverno, a pneumonia pode ser adquirida 

ao longo de todo o ano, pelo que a sua prevenção pode e deve ser realizada independentemente do mês ou 

estação do ano [32]. 

 

1.3.Vacinação Antipneumocócica na População Adulta  

 

A vacinação antipneumocócica é uma das medidas mais eficazes na prevenção da doença invasiva 

pneumocócica (DIP), como é o caso da pneumonia.  

A pneumonia apresenta um risco acrescido nas crianças, no entanto, com a emissão da Norma n.º 

008/2015, de 1 de junho de 2015, a vacina conjugada de 13 valências contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae (Pn3) passou a integrar o Programa Nacional de Vacinação (PNV), sendo administrada 

gratuitamente a todas as crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2015 [36]. Desta forma, vou debruçar-
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me apenas na vacinação relativa à população adulta (idade superior a 18 anos), uma vez que esta ainda não 

é obrigatória e suscita várias dúvidas. 

 

1.3.1. Vacinas disponíveis: 

 

Recentemente, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiram 

recomendações para a vacinação antipneumocócica nos adultos [37, 38]. Ambas as entidades recomendam 

a vacinação com a vacina polissacárida conjugada de 13 valências contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae (Pn13) e com a vacina polissacárida conjugada de 23 valências contra infeções por 

Streptococcus pneumoniae (Pn23) cujas características se encontram descritas na Tabela 3 [37, 38]. 

 

Tabela 3. Tipos e características das vacinas recomendadas para a vacinação antipneumocócica nos adultos. 

TIPO DE VACINA Pn13 Pn23 

NOME COMERCIAL Prevenar 13® Pneumo 23® 

NÚMERO DE 

VALÊNCIAS 
13 23 

SEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 

18C, 19A, 19F, 23F 

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 

10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 

19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F 

 

1.3.2. População-Alvo 

 

 A vacinação em idade adulta (≥18 anos) contra infeções por Streptococcus pneumoniae encontra-se 

recomendada para os grupos de risco acrescido de contrair DIP, identificados no Quadro I do ANEXO VII 

[38]., sendo a Pn13 é gratuita para os grupos cuja condição e situação clinica se encontram descritas no 

Quadro II do mesmo ANEXO. Os adultos que usufruem do direito à vacinação gratuita apenas serão 

vacinados mediante apresentação de declaração médica referindo a sua inclusão num grupo de risco. Esta 

declaração deve ter assinatura legível e vinheta do médico ou o seu código de barras [38]. 

 

1.3.3. Esquemas Vacinais 

 

De acordo com a Norma n.º 011/2015 da DGS [38], o esquema de administração das vacinas 

antipneumocócicas, onde se inclui a ordem de administração e os intervalos mínimos e recomendados entre 

as múltiplas doses, difere de acordo com as seguintes situações. 
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A. Adultos pertencentes aos grupos com risco acrescido de DIP não vacinados previamente:  

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de vacinação antipneumocócica em adultos com risco acrescido de DIP não vacinados 

previamente (adaptado da norma 011/2015 da DGS [38]). 

 

B. Adultos pertencentes aos grupos com risco acrescido de DIP vacinados previamente com 1 

ou 2 doses de Pn23:  

 

 

 

 
Figura 2. Esquema de vacinação antipneumocócica em adultos com risco acrescido de DIP vacinados previamente 

com 1 ou 2 doses de Pn23 (adaptado da norma 011/2015 da DGS [38]). 

 

Se os intervalos recomendados entre doses, nos esquemas acima indicados, forem ultrapassados, a 

vacinação deve ser continuada seguindo o mesmo esquema, logo que possível [38]. 

O Grupo de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (GRESP), 

em concordância com outros consensos e recomendações internacionais, recomenda ainda o 

aconselhamento da vacinação antipneumocócica a toda a população imunocompetente com idade igual ou 

superior a 65 anos, do seguinte modo [39]: 

 

• ≥ 65 anos sem vacinação prévia com Pn13 ou Pn23: devem ser vacinados primeiro com Pn13, 

e após pelo menos um ano, com a Pn23. 

 

• Vacinação Pn23 prévia com ≥ 65 anos: devem fazer, após ter passado pelo menos um ano da 

última vacinação com Pn23, a Pn13. 

 

• Vacinação Pn23 prévia com < 65 anos: devem fazer a vacinação com Pn13 depois dos 65 anos, 

desde que tenha passado pelo menos um ano após a vacinação com Pn23. E após um ano da 

administração da Pn13 devem ser revacinados com a Pn23, desde que tenham passado pelo menos 5 

anos desde a dose anterior de Pn23.  
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1.3.4. Outras recomendações 

 

A administração das vacinas pneumocócicas pode ser realizada em simultâneo, antes, ou depois de 

outra vacina viva ou inativa, incluindo a vacina contra a gripe. No entanto, no caso de administração 

simultânea, deve-se seguir o recomendado pela Norma n.º 008/2015, de 1 de julho de 2015 [38, 40]. 

 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

2.1. Inquérito 

 

De forma a avaliar o grau de conhecimento sobre este tipo de vacinação, decidi aplicar um inquérito 

(ANEXO VIII.) sobre esta temática aos utentes da FBH.  

Optei por criar um inquérito curto, composto por apenas 8 questões, e de fácil compreensão, de forma 

a garantir uma maior adesão. No entanto, nos primeiros dias verifiquei alguma dificuldade por parte dos 

utentes em despenderem um pouco do seu tempo no preenchimento do mesmo. Sendo assim, e de forma a 

aumentar adesão por parte dos utentes, optei por realizar o inquérito de forma verbal, fazendo eu própria o 

seu preenchimento. 

 

2.1.1. Resultados Obtidos 

 

O inquérito foi aplicado a 50 utentes e os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

A. Idade: 

Os utentes inquiridos possuem idades compreendidas entre os 25 e os 86 anos, com 34% dos 

inquiridos com idade igual ou superior aos 65 anos, logo com maior de risco para a pneumonia (ANEXO 

IX). 

 

B. Sexo:  

O inquérito teve uma maior adesão pela população feminina tendo participado no inquérito 32 

mulheres (64%) e 18 homens (36%) (ANEXO X). 

 

C. Sabe o que é a pneumonia? 

Relativamente ao conhecimento desta doença, todos os inquiridos responderam que sim, que sabiam 

do que se tratava (ANEXO XI). 

 

D. Acha que a pneumonia é uma doença grave? 

Sobre a gravidade desta patologia também não existem dúvidas, havendo uma concordância de 100% 

de que a pneumonia é uma doença grave (ANEXO XII). 
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E. Sabe que existe uma vacina contra a pneumonia? 

Em relação ao conhecimento da existência de uma vacina antipneumocócica, 64% dos inquiridos 

responderam que tinham conhecimento e 36% demonstrou o seu desconhecimento (ANEXO XIII). 

 

F. Acha que a vacina contra a pneumonia deve ser tomada todos os anos, como a vacina da gripe?  

A vacina antipneumocócica e muitas vezes considerada similar à vacina para a gripe sazonal, por isso, 

existe o pressuposto de que também deve ser tomada anualmente. Após análise das respostas obtidas a esta 

questão é possível observar que há uma grande divisão de opiniões, no entanto, a maioria dos participantes 

(38%) acha que esta vacina possui toma anual, 32% dos participantes respondeu que não e 30% não sabe a 

resposta ou prefere não responder (ANEXO XIV). 

 

G.Acha que pode ficar com pneumonia ao tomar esta vacina? 

Outros dos pressupostos associados à vacina da gripe sazonal é a sua toma estar associada de forma 

direta com o desenvolvimento posterior de síndrome gripal e, por isso, decidi testar se o mesmo acontecia 

em relação à vacina pneumocócica. 52% dos inquiridos respondeu negativamente a esta questão o que 

demonstra que o pressuposto associado à vacina da gripe não tem o mesmo impacto nesta temática, no 

entanto ainda existem dúvidas uma vez que 22% respondeu afirmativamente e 26% optou por omitir a sua 

opinião (ANEXO XV). 

 

H. Se o seu médico recomendasse, faria a vacina contra a pneumonia? 

A adesão à vacinação é um assunto que provoca, atualmente, muita discordância na população, mesmo 

quando esta é recomenda pelas entidades de saúde em prol da saúde do utente. Esta questão permite avaliar 

a opinião dos utentes da FBH em relação a esta temática, sendo que a maioria (82%) respondeu que seguiria 

a recomendação médica e faria a vacinação antipneumocócica. No entanto, 16% admitiu recusar a 

vacinação pneumocócica, apesar da recomendação médica e 2% optou por não manifestar a sua opinião 

(ANEXO XVI).  

 

I. Já alguma vez realizou a vacina contra a pneumonia? 

Dos 50 inquiridos apenas 4 já realizaram a vacina antipneumocócica e todos por recomendação de um 

médico/enfermeiro (ANEXO XVII).  

 

J. O papel do farmacêutico nesta área é: 

Atualmente, é muito comum os utentes recorrem em primeiro lugar ao farmacêutico para o 

aconselhamento sobre as diversas situações clinicas pelas quais está a passar. As respostas obtidas nesta 

questão foram de encontro a esta afirmação, uma vez que 86% dos inquiridos acredita que o farmacêutico 

tem o papel de recomendar e/ou fornecer informação sobre a vacinação antipneumocócica o que contrasta 

com os 6% que acreditam que o papel do farmacêutico é apenas de venda da vacina (ANEXO XVIII).  
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2.2. Panfleto 

 

Sendo que o desenvolvimento deste projeto teve como base falta de informação correta e aprofundada 

da população em geral sobre esta medida de prevenção da pneumonia, também distribuí pelos utentes da 

FBH um panfleto informativo (ANEXO XIX) sobre esta temática, elaborado por mim, e com o objetivo de 

educar e informar os utentes de forma simples e acessível sobre este tipo de vacinação.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

A pneumonia é uma doença grave, sendo perigosa se não for obtido o tratamento adequado. No 

entanto, existem várias medidas que podemos tomar de forma a prevenir esta patologia, sendo que a 

vacinação é uma delas.  

A vacinação antipneumocócica confere proteção individual contra os serotipos incluídos nas vacinas 

descritas acima, com eficácia e efetividade diversas, dependendo do serotipo e da capacidade imunitária 

dos doentes. Ao usarmos esta medida de proteção nos grupos de risco de DIP, que são mais vulneráveis à 

doença, é possível reduzir a incidência, o seu impacto social, a morbilidade e mortalidade e prevenir as suas 

sequelas e complicações. 

Com a realização deste projeto constatei que este tipo de vacinação ainda não é muito conhecido na 

população geral e, quando o é, ainda existem muitas dúvidas em relação às suas características, efeitos 

secundários, etc. Com a entrega do panfleto, os utentes da FBH tiveram a possibilidade de tomarem ou 

aprofundar o seu conhecimento sobre este tipo de prevenção contra a pneumonia.  

Como o inquérito foi realizado de forma verbal, permitiu que os inquiridos tivessem a oportunidade 

de me questionarem relativamente às suas dúvidas sobre este tema e, em todas essas situações, tentei 

esclarecê-las da maneira mais adequada e forneci um exemplar do panfleto informativo. 

Posso então concluir que balanço da abordagem desta temática foi positivo e bastante gratificante. 

 

PROJETO II – DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morte a nível mundial. Estima-

se que, em 2015, 17,7 milhões de pessoas morreram, devido a DCV, o que corresponde a 31% de todas as 

causas de mortes [41].   

Na Europa, apesar de o seu peso na mortalidade ter vindo a diminuir nos últimos anos, o cenário não 

é diferente e, anualmente, as mortes por DCV correspondem a 45% de todas as mortes, sendo que estas 

afetam mais a população feminina (49% das mortes) do que população masculina (40% das mortes) [42].  

Em Portugal, apesar do seu peso relativo na mortalidade total se situar abaixo dos 30%, as DCV ainda 

se mantêm como a principal causa de morte, incapacidade, sofrimento e uso de recursos económicos. Desta 

forma, a prevenção primária, que passa pelo controlo dos principais fatores de risco cardiovascular (CV), 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO - FARMÁCIA DA BOA HORA | 2016/2017 

 

CATARINA MARIA OLIVEIRA CARVALHO                                               30 
 

deve ser privilegiada. Aliás, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 80% das mortes devido 

a DCV poderiam ser evitadas com o controle da obesidade, tabagismo, hipertensão arterial e sedentarismo 

[43, 44]. 

Tendo em conta que na farmácia existe o contacto constante com vários utentes, principalmente 

idosos, que efetuam medicação para os principais fatores de risco associados às DCV, a abordagem deste 

tema na FBH torna-se uma mais valia para a sensibilização da população. 

 

1.2. Doenças Cardiovasculares 

 

As DCV afetam o sistema circulatório, isto é, o coração e os vasos sanguíneos. Estas doenças podem 

ser divididas em vários tipos, sendo dois os que implicam maior preocupação [41, 45]: 

• Doenças das artérias coronárias: afetam as artérias que fornecem o sangue ao músculo 

cardíaco e incluem a angina de peito e o enfarte do miocárdio; 

• Doenças cerebrovasculares: afetam as artérias que fornecem o sangue ao cérebro e incluem 

o acidente vascular cerebral (AVC). 

 

1.2.1. Causas: 

 

A principal causa das DCV é a Aterosclerose, que se trata de uma doença inflamatória que afeta as 

artérias e se caracteriza pelo depósito de placas de gordura (colesterol) e cálcio – ateromas – no seu interior. 

A deposição destas placas causa a obstrução das artérias, o que dificulta ou pode mesmo impedir a 

circulação sanguínea [45, 46]. 

A aterosclerose possui uma progressão lenta e silenciosa, mas como aparentemente, não está 

relacionada com fatores genéticos, pode ser prevenida através da adoção de um estilo de vida saudável e 

vigilância médica regular [46]. 

 

1.2.2. Fatores de risco cardiovascular: 

 

Os comportamentos ou fatores que aumentam o risco CV podem ser divididos em dois grandes grupos: 

 

A. FATORES DE RISCO NÃO MODIFICÁVEIS: correspondem a fatores que não são passíveis 

de serem alterados e incluem [45, 47]: 

• IDADE 

• GÉNERO 

• GENÉTICA  

 

B. FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS: correspondem a fatores que, numa perspetiva de 

prevenção, podem ser controlados e corrigidos e incluem [45, 47]:  

• HIPERTENSÃO ARTERIAL 

• DIABETES  
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• HIPERCOLESTEROLEMIA 

• HIPERTRIGLICERIDEMIA 

• OBESIDADE 

• TABAGISMO 

• ALCOOLISMO  

• SEDENTARISMO 

 

1.2.3. Prevenção: 

 

A forma mais eficaz de prevenção das doenças cardiovasculares passa pelo alteração e controlo dos 

fatores de risco modificáveis, através de mudanças no estilo de vida e/ou intervenção farmacológica.  

Estudos recentes demonstraram que em Portugal cerca de 55% da população possui 2 ou mais fatores 

de risco CV e tendo em conta que estes fatores de risco se potenciam uns aos outros, é necessário fazer um 

combate em simultâneo de todos os fatores [45]. 

 

1.3. Risco Cardiovascular 

 

O risco CV corresponde à probabilidade que uma pessoa possui de sofrer de uma DCV a 10 anos e 

baseia-se nas variáveis género, idade, tabagismo, PA e CT [48].  

Em Portugal, o risco CV é calculado tendo em conta o sistema SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation) e, para facilitar esta determinação, este pode ser enquadrado em quatro níveis diferentes: (a) 

Risco CV muito alto; (b) Risco CV alto; (c) Risco CV moderado; (d) Risco CV baixo (ANEXO XX) [48]. 

A determinação do risco CV pelo sistema SCORE é efetuada apenas nos utentes com idade 

compreendida entre os 40 e os 65 anos. Nos utentes com idade inferior a 40 anos, este cálculo é realizado 

a cada 5 anos e nos utentes com idade superior a 65, ocorre uma monotorização individual, tendo em conta 

a presença de fatores de risco (tabaco, obesidade, história familiar prematura de DCV) [48].  

Como Portugal é um país de baixo risco CV [49], sempre que é necessária a avaliação do risco SCORE 

esta é efetuada tendo por base as tabelas presentes no ANEXO XXI e ANEXO XXII [48].  

 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA  

 

Uma vez que as DCV são a maior causa de morte mundial, nunca é de mais sensibilizar a população 

para esta temática e, tendo em conta que no dia 14 de fevereiro, comummente conhecido pelo dia dos 

namorados, se celebra simultaneamente o dia nacional do doente coronário, optei por usar esta celebração 

para a realização um rastreio cardiovascular gratuito na FBH (ANEXO XXIII,ANEXO XXIV ANEXO 

XXV).  
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2.1.Rastreio Cardiovascular Gratuito 

2.1.1. Objetivo 

 

O principal objetivo deste projeto foi a sensibilização dos utentes da FBH para o risco CV e através 

da monitorização dos parâmetros bioquímicos que estão associados ao desenvolvimento de DCV e o 

aconselhamento individual com a indicação de que simples alterações no estilo de vida associadas ao 

controlo dos fatores de risco CV já existentes para evitar as DCV.  

 

2.1.2. Parâmetros Avaliados 

 

De forma a avaliar o risco CV foram registados, num boletim elaborado por mim, especificamente 

para esta atividade (ANEXO XXVI), os seguintes parâmetros:  

• IMC: foi obtido automaticamente através do uso da balança automática da FBH que indica 

o peso e altura e calcula o IMC. 

• Perímetro Abdominal: foi obtido através da medição com fita métrica. 

• Pressão Arterial: a sua medição foi realizada no tensiómetro da balança automática da FBH 

• Glicémia: a sua determinação foi efetuada com o aparelho GlucocardTM SM 

• Colesterol: a sua determinação foi efetuada com o aparelho MultiCare In. 

 

2.1.3. Obtenção do Material 

 

Todo o material necessário para o rastreio foi fornecido pela FBH, com exceção das tiras quer da 

glicémia, quer do colesterol total. Por isso, de forma a obter estas tiras, sem custos associados, optei por 

contatar, por iniciativa própria, vários fornecedores e inclusive delegados médicos dos diferentes 

laboratórios, o que me permitiu ser mais autónoma e segura na resolução de problemas que necessitem 

deste tipo de contacto. 

As tiras para a glicémia foram facilmente obtidas, no entanto, as tiras para o CT, devido ao seu elevado 

valor, são muito difíceis de obter gratuitamente e, por isso, todos os rastreios realizados anteriormente na 

FBH nunca incluíram a medição deste parâmetro. Felizmente, consegui ultrapassar este problema e, por 

isso, tenho de manifestar o meu profundo agradecimento à A.Menarini diagnostics®, por me ter fornecido 

gratuitamente, para além de ambos os tipos de tiras, os equipamentos necessários para estas duas 

determinações biológicas. As tiras que sobraram e os equipamentos fornecidos ficaram na FBH e, devido 

à parceria estabelecida com a A.Menarini diagnostics®, esta assumiu o compromisso de fornecer 

gratuitamente as tiras para a medição da glicémia e do CT à FBH, para a determinação deste parâmetro no 

futuro. 
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2.1.4. Divulgação  

 

O rastreio foi previamente divulgado através de cartazes dispostos na FBH, bem como através de 

flyers fornecidos aos utentes que se deslocaram à farmácia na semana anterior de forma a incentivar a sua 

participação (ANEXO XXVII e ANEXO XXVIII). 

 

2.1.5. Aconselhamento prestado 

 

O aconselhamento prestado aos participantes do rastreio cardiovascular foi efetuado de forma 

individual, de acordo com resultados obtidos após a determinação dos vários parâmetros acima descritos, 

e teve como principal abordagem a sensibilização para um estilo de vida mais saudável com o recurso a 

uma alimentação equilibrada e à prática de exercício físico regular.  

No final do rastreio usei a celebração do dia nacional do doente coronário para apelar ao cuidado da 

saúde cardiovascular, oferecendo a todos os participantes uma pequena brochura (ANEXO XXIX) 

desenvolvida por mim, em forma de coração na qual se encontravam ilustradas 6 dicas para a prevenção do 

risco CV: 

• Pratique exercício físico, evite estar parado 

• Tenha uma alimentação saudável 

• Não fume 

• Evite ou diminua o consumo de bebidas alcoólicas 

• Evite o stress 

• Controle regularmente a sua pressão arterial, glicemia e colesterol 

 

2.2.Resultados obtidos e Análise: 

 

Efetuaram o rastreio cardiovascular 36 utentes da FBH, sendo que os resultados obtidos se encontram 

detalhados nos tópicos seguintes. 

 

2.2.1. Idade 

Com o aumento da idade há um aumento da morbilidade e da mortalidade cardiovascular. Desta forma 

a idade é um preditor importante do risco CV, principalmente se associada a outros fatores de risco [50]. 

Os participantes no rastreio possuíam idade compreendida entre os 21 e os 84 anos, sendo que 80% 

dos participantes apresentava mais de 40 anos (idade a partir da qual à um aumento significativo no risco 

CV) (ANEXO XXX). 

 

2.2.2. Género 

O risco CV é semelhante para ambos os sexos até aos 50 anos, a partir desta idade o risco CV e 

significativamente mais elevado nas mulheres [51]. Efetuaram o rastreio 25 (70%) utentes do sexo feminino 

e 11 (30%) utentes do sexo masculino (ANEXO XXXI). 
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2.2.3. Tabagismo 

Fumar é um dos fatores com mais impacto no risco CV apesar de ser facilmente modificado. O fumo 

do cigarro causa alterações nos vasos sanguíneos o que provoca o aumento da PA e o risco de 

desenvolvimento de aterosclerose, a principal causa das DCV [52].  

Os hábitos tabágicos nos participantes deste rastreio ficaram reduzidos apenas a 8% (2 homens e 1 

mulher), o que permite demonstrar que já existe uma grande consciencialização dos participantes sobre os 

problemas associados ao tabaco o que é um ponto positivo no controlo do risco CV (ANEXO XXXII). 

 

2.2.4. IMC 

O índice de massa corporal (IMC) é calculado tendo por base o peso e a altura e permite determinar 

de forma simples se um individuo adulto se encontra com baixo peso, peso normal ou excesso de peso, pelo 

que foi adotado internacionalmente no diagnóstico da obesidade (Tabela 4) [53]. 

 

Tabela 4. Classificação da obesidade no adulto em função do IMC (adaptado do programa nacional de combate à 

obesidade da DGS [53]) 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m2) 

Baixo Peso < 18,5 

Peso Normal 18,5 – 24,9 

Pré-Obesidade 25.,0 - 29,9 

Obesidade 

Classe I 30,0 – 3,9 

Classe II 35,0 – 39,9 

Classe III ≥ 40,0 

 

A obesidade, em adultos e crianças, tem aumentado para proporções epidémicas, estando associada a 

numerosas comorbilidades como diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensão arterial, constituindo desta 

forma um grave fator de risco CV [54]. 

Após a análise do IMC dos participantes e tendo por base a Tabela 4 foi possível observar que 47% 

apresentava um peso normal, 33% pré-obesidade e 20% obesidade, sendo que destes, 86% corresponde a 

obesidade de classe I e 14% a obesidade de classe II (ANEXO XXXIII e ANEXO XXXIV). É possível 

então verificar que mais de metade dos participantes possui excesso de peso, o que prejudica a sua saúde e 

agrava o risco CV. 

 

2.2.5. Perímetro abdominal: 

O excesso de gordura corporal é prejudicial e agravante do risco CV, no entanto, o excesso de gordura 

localizado na zona abdominal, isto é, excesso de gordura visceral, está diretamente relacionado com o 

aumento do risco de complicações metabólicas que contribuindo significativamente para o aumento do 

risco CV. Nos idosos, o perímetro abdominal (PAB) é mais importante para avaliar o risco de mortalidade 

do que o IMC [53]. 
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Tabela 5. Relação entre o PAB e o Risco de Complicações Metabólicas (adaptado do programa nacional de combate 

à obesidade da DGS [53]) 

PERÍMETRO ABDOMINAL (cm) 
RISCO DE COMPLICAÇÕES 

METABÓLICAS 
HOMEM MULHER 

≥ 94 ≥80 Aumentado 

≥ 102 ≥ 88 Muito aumentado 

  

Para a análise dos dados do PAB, os participantes foram separados de acordo com o género, uma vez 

que estes possuem valores de referência diferentes. Nos Homens, verificou-se que 27% possuem um PAB 

dentro dos valores recomendáveis, 18% apresenta um risco aumentado de alterações metabólicas e 55% 

apresenta um risco muito aumentado de alterações metabólicas (ANEXO XXXV). Relativamente às 

mulheres, verificou-se que apenas 16% possuía um PAB dentro dos valores recomendáveis, 32% apresenta 

um risco aumentado de alterações metabólicas e 52% apresenta um risco muito aumentado de alterações 

metabólicas (ANEXO XXXVI). 

Após a análise destes resultados verifica-se que a maioria dos participantes, tanto mulheres como 

homens apresentam um valor de PAB acima do valor recomendado, apresentado um risco muito aumentado 

de desenvolver alterações metabólicas e consequentemente um risco CV aumentado. 

 

2.2.6. Pressão arterial  

 

A Hipertensão arterial (HTA) é o principal fator de risco para o AVC e um fator de risco importante 

para outros eventos cardiovasculares [28]. A classificação dos níveis de PA (Tabela 6), é efetuada de 

acordo com os valores de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), sendo que esta 

é definida pelo nível mais elevado de PAS ou PAD [28]. 

 

Tabela 6. Classificação dos níveis de PA em mmHg (Fonte: Sociedade Portuguesa de Hipertensão [28]) 

CATEGORIA PAS   PAD 

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 
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Para a análise dos valores de PA obtidos no rastreio estes foram divididos em valores normais (PAS 

< 140 e PAD < 90) ou valores de hipertensão (PAS ≥ 140 e PAD ≥ 90). Sendo assim, verificou-se 75% dos 

participantes apresentaram valores normais de PA, sendo que destes 22% encontram-se a fazer medicação 

e 25% apresentaram hipertensão, sendo que 22% já se encontrava a fazer medicação (ANEXO XXXVII). 

Globalmente os valores de PA são aceitáveis e nos casos em que se encontravam acima dos valores 

de referência foi aconselhado o controlo da PA e caso estes valores continuassem a estar alterados deveriam 

recorrer ao médico. Salientasse o facto de nem todos os utentes medicados terem a PA controlada. 

 

2.2.7. Determinação da glicemia: 

 

As DCV correspondem a maior causa de morte em diabéticos, logo a presença de diabetes consiste 

num fator de risco CV. Para agravar esta situação, quando um diabético desenvolve uma DCV possui um 

prognóstico de sobrevivência pior do que no caso de um não diabético [55]. Desta forma, o diagnóstico e o 

controlo adequado da diabetes constituem uma medida de prevenção das DCV. 

Todas as determinações de glicemia foram efetuadas após a refeição, desta forma o valor de referência 

utilizado como valor de glicemia normal foi de ≤ 200mg/dL [27].  

Dos 36 participantes no rastreio, 5 faziam medicação oral para a diabetes. 92% dos participantes 

apresentaram valores de glicémia normais contra 8% de valores aumentados (ANEXO XXXVIII). Um dos 

valores alterados foi de 307mg/dL, numa senhora de 72 que, após o questionamento, referiu sentir alguns 

dos sintomas clássicos da diabetes como polifagia e polidipsia e, por isso, foi aconselhada a recorrer ao 

médico de família de forma a reavaliar esta situação. 

 

2.2.8. Determinação do colesterol 

 

Hipercolesterolemia é um importante fator de risco CV uma vez que aumenta o desenvolvimento de 

aterosclerose nos adultos, aumentando assim o risco de DCV [56]. 

A determinação do colesterol total é uma forma de controlar o nosso perfil lipídico e desta forma 

controlar o desenvolvimento de hipercolesterolemia, agravando o risco CV. A Sociedade Portuguesa de 

Cardiologia recomenda, como valores normais um CT inferior a 190 mg/dL na população em geral [57].  

Nos participantes no rastreio CV 75% demonstrou um valor de colesterol aumentado sendo que destes 

26% já se encontra a fazer medicação (ANEXO XXXIX). Apesar de o CT não ser o parâmetro usualmente 

utilizado para o diagnóstico de dislipidemias sempre que surge alterado é um indicador de alterações no 

perfil lipídico, logo nestes casos o utente deve fazer a avaliação completa deste perfil. Desta forma, a todos 

os participantes em que a determinação do CT mostrou valores aumentados foi aconselhado a avaliação 

completa do perfil lipídico de forma a determinar a presença de dislipidemia.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Devido à elevada morbilidade e mortalidade das DCV, surge a necessidade de educar a população 

para esta temática. E a melhor forma de prevenção das DCV passa pelo rastreio dos seus principais fatores 

de risco, uma vez, que se detetados precocemente estes fatores podem ser tratados e/ou controlados evitando 

o desenvolvimento de eventos cardiovasculares. 

A realização deste rastreio cardiovascular, requereu bastante preparação prévia uma vez que realizei 

toda a sua organização sozinha. Felizmente, teve uma apreciação bastante positiva, quer pela equipa da 

FBH, quer pelos seus utentes. Verificou-se uma boa adesão a esta atividade, sobretudo devido a 

possibilidade da determinação do colesterol total, fazendo mesmo com que alguns utentes se tenham 

deslocado propositadamente à farmácia nas primeiras horas de abertura devido à informação de que esta 

determinação estava limitada ao número tiras obtidas gratuitamente.  

Com a análise dos resultados obtidos neste rastreio, verifiquei que a maior parte dos participantes se 

encontra informada(o) sobre a necessidade de controlo dos fatores de risco CV. Constatei também, que os 

parâmetros mais preocupantes se prendem com o excesso de peso (IMC e PAB elevados) e com o colesterol 

total aumentado. Desta forma, fiz um aconselhamento mais virado para as mudanças no estilo de vida e 

controlo do peso, salientando a importância de uma alimentação saudável, com incremento do consumo de 

fruta, legumes e ingestão diminuída de gordura saturada e da prática regular de exercício físico. 

Esta atividade também me permitiu um contato mais próximo com os utentes da FBH, o que se 

manifestou num aumento da sua confiança nas minhas capacidades, como farmacêutica, verificado pela 

minha procura, por parte destes utentes, nos dias seguintes para aviarem a sua medicação ou para voltarem 

a controlar algum parâmetro que possa ter dado alterado na altura do rastreio.  

 

PROJETO III – SAÚDE ORAL NAS CRIANÇAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

 

Mundialmente, 60 – 90% das crianças em idade escolar e cerca de 100% dos adultos apresentam cáries 

dentárias [58].   

Em Portugal, no âmbito do III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, verificou-se que 

45,2% das crianças com 6 anos, 47% das crianças com 12 anos e 67,6% dos jovens com 18 anos apresentam 

cáries dentárias [59]. Estes resultados apesar de serem inferiores aos dos obtidos no estudo anterior suscitam 

medidas específicas de tratamento, principalmente na facha etária dos 6 anos, uma vez que esta apresenta 

cárie precoce de infância, a forma mais grave de manifestação da cárie dentária, que se traduz pela 

destruição total dos dentes. 
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1.2. Cárie dentária: 

 

Trata-se de uma patologia de origem bacteriana que resulta de um desequilíbrio entre o ambiente e a 

estrutura dentária. Este desequilíbrio facilita a destruição da superfície dentária devido à diminuição do pH 

bocal através da produção de ácidos orgânicos derivados da metabolização de hidratos de carbono por parte 

dos microrganismos da placa bacteriana [60].  

 

1.3. Fatores de risco: 

 

Como se trata de uma patologia multifatorial a prevalência e severidade da cárie dentária nas crianças 

é influenciada por vários fatores entre os quais [60]: 

 

• ALIMENTAÇÃO: o risco de cárie dentária é influenciado pela quantidade de alimentos 

açucarados ingeridos, pela altura em que esta ingestão é feita e pela sua capacidade de adesão 

à superfície dentária, uma vez que quanto mais tempo permanecerem na cavidade oral, maior 

será o impacto ação cariogénica por parte das bactérias devido à diminuição do pH. 

 

• HIGIENE ORAL: uma higiene oral deficiente está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento de cárie dentária, visto que esta tem como principal objetivo controlar a 

placa bacteriana e eliminar os resíduos alimentares. 

 

• CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS: o desemprego, os rendimentos reduzidos e a 

privatização dos serviços dentários limitam o acesso aos cuidados de medicina dentária, 

sendo que desta forma os fatores socioeconómicos são bastante importantes para o risco de 

desenvolvimento de carie dentária. 

 

• CONHECIMENTO E INFLUÊNCIA DOS PAIS NA SAÚDE ORAL DOS FILHOS: é 

sobre os pais que recai a responsabilidade de formar e consciencializar as crianças para os 

bons hábitos de higiene oral. Quando estes não possuem grandes conhecimentos de saúde 

oral não vão incutir o estimulo necessário nos filhos para a adoção de cuidados de saúde oral 

adequados. 

 

1.4. Prevenção e Promoção da saúde oral: 

 

A prevenção e promoção da saúde oral deve ser iniciada o mais cedo possível através da sensibilização 

por parte dos pais para a importância dos cuidados na alimentação e da higiene oral na criança, 

principalmente após a erupção dos primeiros dentes [60]. 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) engloba várias atividades para a 

promoção da saúde oral entre as quais [61]:  

• Medidas aplicadas nas escolas relativamente à alimentação;  
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• Projetos educativos iniciados na pré-escola que incentivam as crianças a adquirirem 

progressivamente responsabilidade no autocuidado de higiene oral;  

• Programa cheque-dentista que proporciona desde de 2009 o acesso gratuito aos cuidados de 

medicina dentária nas áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento a crianças e jovens, 

grávidas, idosos e doentes com sida.  

 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA  

 

De forma a evitar problemas dentários no futuro, os bons hábitos de higiene oral possuem uma elevada 

importância e devem ser adquiridos na infância. No entanto, apesar de a maioria das crianças escovarem os 

dentes, não o fazem de forma correta e adequada. 

  

De forma a colmatar este problema, e como último projeto do meu estágio na FBH, decidi apresentar 

uma formação sobre higiene oral no Colégio Liverpool localizado na Rua da Torrinha, no Porto, que teve 

como público alvo crianças entre os 4 e os 10, visto que é nestas idades que se costuma adquirir o primeiro 

contacto com a limpeza bucal. 

 

Para a preparação desta palestra, e para recolha de informação, contatei a COLGATE-PALMOLIVE® 

devido ao seu programa “Sorrisos Saudáveis, Futuros Brilhantes” que prontamente me cederam alguns 

folhetos informativos e alguns documentos multimédia. Também contatei alguns dentista e delegados 

comerciais de marcas de produtos de higiene oral de a obter amostras para oferecer aos participantes na 

palestra, mas não obtive sucesso nessa tarefa. 

 

A palestra, que durou cerca de 1 hora e contou com a presença de cerca de 90 crianças, teve como 

principal objetivo transmitir de forma descontraída e prática as técnicas corretas de limpeza da boca e o uso 

adequado dos instrumentos utilizados para este processo, como é o caso da escova de dentes e do fio dental. 

Como o público alvo eram crianças, e de forma a puder cativar a sua atenção, desenvolvi uma 

apresentação de PowerPoint (ANEXO XL) acessível e muito intuitiva, constituída por três partes distintas: 

(1) Nesta parte, debrucei-me sobre os problemas que podem resultar da falta de higiene oral (mau 

hálito, placa bacteriana, cáries) e enfatizei os bons hábitos de higiene oral, descrevendo e 

demonstrando as técnicas corretas para o seu procedimento. 

(2) Nesta parte, foi realizado um jogo de “quem é quem?”, no qual eu fazia afirmações que 

caracterizavam objetos, pessoas ou procedimentos importantes na higiene oral e a plateia tentava 

adivinhar do que se tratava. Isto permitiu, de forma divertida, interiorizarem os conceitos 

ensinados na parte anterior 

(3) Visualização do vídeo “Dr. Dentolas e os Defensores dos Dentes” produzido pela COLGATE-

PALMOLIVE® [59], que aborda de forma resumida toda a informação que foi ensinada ao longo 

da palestra e permite uma melhor apreensão do seu conteúdo. 
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No final da palestra distribuí algum material didático (ANEXO XLI) às crianças que incluía um 

marcador de livro (ANEXO XLII), elaborado por mim, no qual estão descritos os principais cuidados a ter 

com a higiene oral, juntamente com três jogos alusivos ao tema que incluíam: 

• Um labirinto no qual tinham de ajudar o menino a encontrar o caminho para a sua escova de 

dentes (ANEXO XLIII). 

• Uma imagem na qual tinham de unir os pontos de forma a desvendar a forma de um dente 

(ANEXO XLIV) 

• Várias imagens a preto e branco, mas apenas podiam colorir aquelas que demonstravam 

hábitos que evitam o desenvolvimento de cáries nos dentes (ANEXO XLV). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Fui muito bem-recebida, quer pelas crianças, quer pelos professores presentes e, apesar do número 

elevado de crianças presentes, a palestra decorreu sem problemas.  

Constatei que a maioria das crianças já se encontra bem consciencializada para a importância de uma 

higiene oral correta e adequada, apesar de me ter deparado com relatos que demonstram que os familiares 

não atribuem grande importância à saúde oral das crianças, principalmente devido a problemas financeiros. 

Desta forma acredito que os programas de promoção de saúde oral realizados nas escolas deveriam incluir 

os pais de forma a que estes sejam sensibilizados para a importância da saúde oral e se tornem capacitados 

para transmitir a informação adequada às crianças. Para além disso, o papel do médico de medicina geral 

também se torna bastante importante nestas situações, principalmente em agregados familiares com 

dificuldades financeiras, pois é a este que cabe a responsabilidade de encaminhar, no âmbito do programa 

cheque-dentista, para os cuidados de medicina dentária. 

Foi uma experiência extremamente gratificante, que acredito que tenha sido uma mais valia na 

educação destas crianças e na sua sensibilização para esta temática. 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO - FARMÁCIA DA BOA HORA | 2016/2017 

 

CATARINA MARIA OLIVEIRA CARVALHO                                               41 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O papel do farmacêutico ultrapassa muito mais do que a dispensa de medicação na farmácia 

comunitária. A sua importância como profissional de saúde deve ser utilizada para o bem-estar da 

população. 

Este estágio na Farmácia da Boa Hora foi sem dúvida uma experiência extremamente enriquecedora 

e gratificante. Permitiu-me aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas e deu-me a oportunidade de aumentar os meus conhecimentos, proporcionando 

o meu crescimento pessoal e enquanto profissional. 

Ao longo destes 4 meses tive a oportunidade de passar pelas diferentes secções de uma farmácia e 

desempenhar as várias valências que estão atribuídas ao farmacêutico. Tive algumas dificuldades, 

principalmente no início do estágio, visto que por mais conhecimentos adquiridos em nada se comparam 

com o acompanhamento prático da dinâmica de uma farmácia comunitária.  

 Com o projeto realizado sobre a vacinação contra a pneumonia foi-me possível alargar o meu 

conhecimento sobre esta temática e educar a população aprofundando o seu conhecimento sobre este tipo 

de prevenção contra a pneumonia. 

A realização do rastreio cardiovascular gratuito, apesar de requerer uma grande preparação prévia, 

permitiu-me sensibilizar a população sobre a necessidade de controlo dos fatores de risco CV, para além 

de construir um contacto mais próximo com os utentes da FBH. 

A formação sobre higiene oral realizada no Colégio Liverpool foi uma atividade extremamente 

gratificante e apesar de ser dirigida a crianças correu sem sobressaltos e acredito que a importância da 

higiene oral foi assimilada. 

Desta forma, as atividades realizadas no âmbito deste estágio além de me permitirem aumentar o meu 

conhecimento sobre as temáticas abordadas, também me permitiram um melhor desenvolvimento como 

profissional de saúde. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Espaço exterior da FBH 
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ANEXO II. Espaço interior da FBH 

 

 

 

ANEXO III. Balança com tensiómetro 
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ANEXO IV. Gabinete de Boas Práticas 

 

 

 

ANEXO V. Zona de receção de encomendas 
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ANEXO VI. Zona de armazenamento de medicamentos 
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ANEXO VII. Grupos de risco para DIP 

 

Quadro I. Grupos de risco acrescido para DIP, para os quais é recomendada, em adultos com idade ≥18 anos, a 

vacinação contra infeções por S. pneumoniae com Pn13 e Pn23 (adaptado da norma 011/2015 da DGS [38]) 

 CONDIÇÃO SITUAÇÕES ABRANGIDAS 

A
 -

 I
M

U
N

O
C

O
M

P
E

T
E

N
T

E
S

 

Doença Cardíaca crónica 

✓ Insuficiência cardíaca crónica 

✓ Doença cardíaca isquémica 

✓ Hipertensão arterial pulmonar 

✓ Cardiomiopatias  

Doença hepática crónica  

Insuficiência renal crónica  

Doença respiratória crónica 

✓ Insuficiência respiratória crónica 

✓ DPOC 

✓ Enfisema 

✓ Asma brônquica (sob corticoterapia sistémica ou 

inalada crónica) 

✓ Bronquiectasias 

✓ Doença intersticial pulmonar 

✓ Fibrose quística 

✓ Pneumoconioses 

✓ Doenças neuromusculares 

Pré-transplantação de órgão   

Dador de medula óssea (antes da doação)  

Fístulas de LCR  

Implantes cocleares (candidatos e portadores)  

Diabetes mellitus Requerendo tratamento farmacológico 

B
 -

 I
M

U
N

O
C

O
M

P
R

O
M

E
T

ID
O

S
 

Asplenia ou disfunção esplénica 

✓ Asplenia congénita ou adquirida 

✓ Doenças de células falciformes 

✓ Outras hemoglobinopatias com disfunção 

esplénica 

Imunodeficiência primaria (a)  

Infeção por VIH  

Recetor de transplante 
✓ Células precursoras hematopoéticas 

✓ Órgãos sólidos 

Doença neoplásica ativa 

✓ Leucemias  

✓ Linfomas mieloma múltiplo 

✓ Outros tumores malignos  

Imunossupressão iatrogénica (b) 

✓ Terapêutica com fármacos biológicos ou 

DMARDs (Disease Modifuing AntiRheumatic 

Drugs) 

✓ Corticoterapia sistémica 

✓ Quimioterapia 

✓ Radioterapia  

Síndrome de Down  

Síndrome nefrótico  

(a) Exclui défice isolado de IgA e doentes em terapêutica de substituição com imunoglobulinas sem função B residual. 
(b) Corticosteroides sistémicos: - Prednisona ou equivalente em dose ≥20mg/dia, durante ≥14 dias; - Metotrexato em dose superior a 0,4 mg/kg/semana; 

- Azatioprina em dose superior a 3 mg/Kg/dia. 

Exemplos de outros fármacos imunossupressores: Leflunomida, Micofenolato de Mofetil, Ciclofosfamida, Ciclosporina e Tacrolimus, fármacos 

biológicos ou DMARDs (Disease-Modifying AntiRheumatic Drugs utilizados, nomeadamente, na Artrite Reumatóide, Lúpus Eritematoso Sistémico, 

Síndrome de Sjögren e Doenças Inflamatórias Intestinais), por exemplo Anti-TNF (Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab); 

Anti –CD20 (Rituximab); Anti-IL6 (Tocilizumab); CTLA-4-Ig (Abatacept); Anti-BLYS (Belimumab); Anti-IL12 e Anti-IL23 (Ustekinumab); 

Antagonista do Receptor da IL1 (Anakirna).  
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Quadro II. Grupos de risco acrescido para DIP, para os quais é recomendada e gratuita, em adultos com idade ≥18 

anos, a vacinação com Pn13 (adaptado da norma 011/2015 da DGS [38]) 

 CONDIÇÃO SITUAÇÕES ABRANGIDAS 
A

 -
 I

M
U

N
O

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

S
 

Fístulas de liquido cefalorraquidiano  

Implantes cocleares (candidatos e portadores)  

B
 -

 I
M

U
N

O
C

O
M

P
R

O
M

E
T

ID
O

S
 Asplenia ou disfunção esplénica 

✓ Asplenia congénita ou adquirida 

✓ Doenças de células falciformes 

Imunodeficiência primária (a)  

Infeção por VIH Com valores de linfócitos T CD4+ < 500 células/mm3 

Recetor de transplante 
✓ Células precursoras hematopoéticas 

✓ Órgãos sólidos 

Doença neoplásica ativa 

✓ Leucemias  

✓ Linfomas  

✓ Outros tumores malignos  

Síndrome nefrótico  

(a) Exclui défice isolado de IgA e doentes em terapêutica de substituição com imunoglobulinas sem função B residual. 
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ANEXO VIII. Inquérito sobre vacinação antipneumocócica 
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ANEXO IX. Caracterização dos participantes de acordo com a idade 

 

 

 

 

ANEXO X. Caracterização dos participantes de acordo com o género 
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ANEXO XI. Respostas obtidas à questão “Sabe o que é a Pneumonia?”  

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 

 

 

ANEXO XII. Respostas obtidas à questão “Acha que a pneumonia é uma doença grave?” 

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 
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ANEXO XIII. Respostas obtidas à questão “Sabe que existe uma vacina contra a 

pneumonia?”  

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 

 

 

ANEXO XIV. Respostas obtidas à questão “Acha que a vacina contra a pneumonia deve 

ser tomada todos os anos, como a vacina da gripe?” 

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 
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ANEXO XV. Respostas obtidas à questão “Acha que pode ficar com pneumonia ao tomar 

esta vacina?”  

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 

 

 

ANEXO XVI. Respostas obtidas à questão “Se o seu médico recomendasse, faria a vacina 

contra a pneumonia?”  

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 
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ANEXO XVII. Respostas obtidas à questão “Já alguma vez realizou a vacina contra a 

pneumonia?”  

 

 

(NS – não sabe; NR – não responde) 

 

 

ANEXO XVIII. Respostas obtidas à questão “O papel do farmacêutico nesta área é:”  

 

 

(A – apenas de fazer a venda da vacina; B – recomendar e/ou dar informação sobre a toma desta vacina; NS – não 

sabe; NR – não responde) 
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ANEXO XIX. Panfleto informativo sobre a vacina contra a pneumonia 
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ANEXO XX. Algoritmo clínico para o cálculo do risco CV [48] 

 

 

 

DCV – Doença cardiovascular (enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, revascularização coronário ou outro 

procedimento de revascularização arterial, acidente vascular cerebral isquémico, doença arterial periférica) 

DM – Diabetes Mellitus tipo 2 ou tipo 1, com um ou mais fatores de risco cardiovascular e/ou lesão dos órgãos-alvo 

(tal como microalbuminúria) 

FR – Fatores de risco vascular isolados, muito elevados, como sejam hipertensão arterial grave (grau 3) ou 

dislipidemia familiar 

DRC – Doença renal crónica moderada a grave (taxa de filtração glomerular inferior a 60mL/min/1.73 m2) 
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ANEXO XXI. Tabela SCORE para o cálculo do risco CV em adultos com idade ≥40 anos e 

≤65 anos [48] 

 

 

 

ANEXO XXII. Tabela SCORE para o cálculo do risco CV em adultos com idade inferior a 

40 anos  [48] 
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ANEXO XXIII. Publicidade ao Rastreio Cardiovascular Gratuito na FBH  

 

 

 

ANEXO XXIV. Local de realização do Rastreio Cardiovascular Gratuito na FBH  
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ANEXO XXV. Rastreio Cardiovascular Gratuito na FBH  
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ANEXO XXVI. Boletim de registo dos parâmetros para avaliação do risco CV 

 

 

 

 

 

 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO - FARMÁCIA DA BOA HORA | 2016/2017 

 

CATARINA MARIA OLIVEIRA CARVALHO                                               66 
 

ANEXO XXVII. Métodos de divulgação do Rastreio CV Gratuito na FBH - Cartaz 

 

 
 

 

ANEXO XXVIII. Métodos de divulgação do Rastreio CV Gratuito na FBH - Flyer 
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ANEXO XXIX. Brochura com dicas para a prevenção das DCV 
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ANEXO XXX. Caracterização dos participantes no rastreio em relação à idade 

 

 

 

 

ANEXO XXXI. Caracterização dos participantes no rastreio de acordo com o género 
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ANEXO XXXII. Caracterização dos hábitos tabágicos dos participantes  

 

 

 

 

ANEXO XXXIII. Caracterização dos valores de IMC 
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ANEXO XXXIV. Caracterização do grau de obesidade 

 

 

 

 

ANEXO XXXV. Caracterização do perímetro abdominal nos Homens 

 

 

Figura 3. Caracterização do perímetro abdominal nos Homens 
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ANEXO XXXVI. Caracterização do perímetro abdominal nas Mulheres 

 

 

 

 

ANEXO XXXVII. Caracterização dos valores de Pressão Arterial 
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ANEXO XXXVIII. Caracterização dos valores de Glicémia 

 

 

 

 

ANEXO XXXIX. Caracterização dos valores de Colesterol 

 

 

Figura 4. Caracterização dos valores de Colesterol 
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ANEXO XL. PowerPoint apresentado na palestra sobre higiene oral 
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ANEXO XLI. Material didático fornecido na palestra sobre higiene oral 
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ANEXO XLII. Marcador de livro 
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ANEXO XLIII. Jogo didático “Labirinto” 
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ANEXO XLIV. Jogo didático “Une os Pontos” 
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ANEXO XLV. Jogo didático “Evitando as Cáries” 
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RESUMO  
 

 No âmbito do nosso estágio curricular de final de curso, do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, tivemos oportunidade de vivenciar dois meses de formação nos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospitalar do Porto. Foram oito semanas de constante aprendizagem, sob a orientação da Dra. 

Teresa Almeida, sendo que a primeira foi dedicada a uma introdução teórica acerca do funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos, com a leitura das Instruções de Trabalho. Seguiram-se seis semanas de passagem 

rotativa por todos os setores da Farmácia, permanecendo, cada uma de nós, uma semana em todos eles. No 

final, foi-nos concedido ainda um período para elaboração do presente relatório e esclarecimento de 

quaisquer dúvidas, o que culminou no documento apresentado em seguida.  

 Neste relatório, inicialmente, é possível encontrar uma pequena introdução sobre o Centro 

Hospitalar do Porto e os Serviços Farmacêuticos deste Hospital. De seguida, o funcionamento de cada setor 

é descrito de forma lógica, tendo em conta o Circuito do Medicamento a nível hospitalar. Iniciamos com a 

descrição do setor do Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, seguida da Farmacotecnia 

(Estéreis, Não Estéreis, Nutrição Parentérica, Citotóxicos, Fracionamento, Reembalamento e 

Reidentificação), dos diferentes modelos de Distribuição (Clássica, Dose Individual Diária e Ambulatório) 

e por fim, dos Ensaios Clínicos. São também relatadas outras atividades relevantes que realizámos ao longo 

do estágio, tais como ida a ações de formação, palestras e reuniões de medicina interna, a execução de 

revertências, a análise de casos clínicos de intervenção farmacêutica e a realização do curso de Boas 

Práticas Clínicas, no âmbito dos ensaios clínicos. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. O Centro Hospitalar do Porto 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem como objetivo a 

aquisição de conhecimentos teórico-práticos em várias áreas nas quais o Farmacêutico esteja presente. Uma 

dessas áreas de intervenção é a Farmácia Hospitalar onde os Farmacêuticos integram uma equipa 

multidisciplinar e têm um papel ativo na gestão da terapêutica medicamentosa dos doentes, nos cuidados 

de saúde prestados e na investigação científica.  

Neste sentido, o Centro Hospitalar do Porto (CHP) integra Serviços Farmacêuticos de excelência 

a nível nacional, certificados pela norma ISO 9001:2008 (Anexo I), assentando numa política de qualidade 

centrada no doente, a principal prioridade de um Hospital [1]. Este centro é considerado um Hospital 

universitário e constitui uma entidade pública empresarial, situando-se no centro da cidade do Porto. Tem 

como objetivo principal a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de referência, 

promovendo a formação pré e pós-graduada e profissional, a investigação e o desenvolvimento científico 

na área da saúde [2]. 

O Centro Hospitalar foi fundado em 2007, e resultou da fusão entre o Hospital de Santo António 

(HSA), o Hospital Maria Pia (HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD). Ao longo dos anos têm ocorrido 

alterações estruturais, tais como a inclusão do Hospital Joaquim Urbano (HJU) em 2011, o encerramento 

do Hospital Maria Pia em 2012 e a inauguração do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) em 2014. O 

CHP é um hospital geral e central e detêm serviços de Internamento, Hospital de Dia, Cirurgias de 

Ambulatório, Consultas Externas e Urgência [1]. 

Em 1960, foram inaugurados os “Serviços Farmacêuticos do Hospital Geral de Santo António”, 

apesar das primeiras práticas em Farmácia Hospitalar remontarem a 1825.  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP estão integrados nos serviços de suporte e prestação de 

cuidados do Hospital e são dirigidos pela Dr.ª Patrocínia Rocha. Situam-se no piso 0 da ala Norte do edifício 

neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) [1]. 

2. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

2.1. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

É da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos do CHP assegurar a aquisição, armazenamento e a 

distribuição dos produtos farmacêuticos para todos os utentes do hospital e sempre que necessário, 

assegurar a produção de preparações estéreis e não estéreis. Adicionalmente, participam na realização de 

ensaios clínicos e na prestação de cuidados farmacêuticos através da farmacovigilância [3]. 

Os SF são constituídos por 23 Farmacêuticos - Técnicos Superiores de Saúde (TSS), 27 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos. São 

distribuídos maioritariamente de forma rotativa pelos vários setores, e existe sempre um Farmacêutico 

responsável por cada um deles (Anexo II). 

A gestão, organização e controlo de todos os serviços prestados são assegurados por um Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ), regido pela norma ISO 9001 (Anexo I). Para tal, os SF contam com um plano 
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de atividades anuais com o objetivo de acompanhar as necessidades existentes, que integra um conjunto de 

auditorias internas e externas da qualidade [4]. O Farmacêutico responsável pela gestão da qualidade, em 

conjunto com todos os gestores de processo, promove o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos 

nestes SF. 

2.2. Sistema Informático 

De forma a agilizar as atividades diárias e tendo em conta as especificidades do funcionamento de 

uma unidade hospitalar, os SF dispõem uma plataforma digital denominada Gestão Hospitalar de Armazém 

e Farmácia (GHAF). Esta plataforma permite a validação farmacêutica das prescrições médicas (PM) e é 

também um importante auxiliar na preparação de produtos farmacêuticos estéreis e não estéreis, assim 

como na dispensa de medicação em regime de Internamento e de Ambulatório [5]. 

O GHAF possui a aplicação informática Circuito do Medicamento (CdM) que assegura o rastreio dos 

produtos farmacêuticos, ao permitir a consulta do histórico das prescrições, validações e dispensas 

efetuadas.  

Sendo assim, esta plataforma é uma mais valia para a gestão dos stocks existentes em cada setor e 

funciona como uma ponte de ligação entre os médicos, enfermeiros e os farmacêuticos. 

2.3. Comissões Técnicas 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Ética para a Saúde (CES) são dois 

exemplos das diversas comissões existentes no CHP que permitem uma melhoria dos cuidados de saúde 

prestados. 

A CFT é constituída por três Médicos e três Farmacêuticos e rege‐se pelo Despacho nº 1083/ 2004 do 

Ministro da Saúde, de 1 de dezembro de 2003. Esta Comissão tem como função formular adendas e ceder 

autorizações excecionais de forma a garantir o rigor, segurança e apoio técnico na prescrição médica.  

A CES é definida pelo Decreto‐Lei nº 97/95 de 10 de maio e tem como função proteger e garantir a 

dignidade e integridade humana zelando pelos padrões de ética no exercício das Ciências Médicas [6]. 

Existe um Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), que constitui uma publicação 

oficial elaborada por Médicos, Farmacêuticos e Técnicos da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), onde constam todos os fármacos autorizados para uso no âmbito 

hospitalar. No CHP existem também adendas, documentos suplementares ao FHNM, que contemplam as 

inclusões autorizadas neste centro hospitalar. No entanto, sempre que haja a necessidade da aquisição de 

fármacos que não constam no FHNM ou nas Adendas, ou de fármacos sujeitos a uma Autorização de 

Utilização Especial (AUE), deve ser efetuado um pedido devidamente justificado à CFT. No caso de uma 

Autorização de Utilização Especial, após autorização pela CFT é necessário efetuar o seu pedido ao 

INFARMED [7]. 

3. Organização do Estágio Curricular 

O nosso estágio curricular teve a duração de dois meses (setembro e outubro) e foi dividido por 

semanas. A primeira semana destinou-se à aprendizagem teórica de todos os procedimentos em vigor nos 

diversos setores dos SF, e nas semanas seguintes fomos distribuídas por cada um deles: Armazém de 
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Produtos Farmacêuticos (APF); Produção (estéreis e não estéreis); Unidade de Farmácia Oncológica 

(UFO); Distribuição Individual em Dose Unitária (DID); Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e 

Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) (Anexo III). 

 Desta forma, e ao permanecermos uma semana em cada um destes setores, foi possível perceber o 

funcionamento e adquirir as competências básicas para realizar as funções que estão inerentes ao 

Farmacêutico em cada um deles. 

 

II. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 
 

Todos os produtos farmacêuticos que dão entrada nos SF seguem um circuito definido e bem 

controlado até chegarem ao doente, conforme representado no esquema em anexo (Anexo IV). Desta forma, 

é importante compreender os procedimentos de cada setor, que detalhamos pormenorizadamente em 

seguida. 

1. Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) encontra-se devidamente organizado, de forma a 

permitir uma adequada aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição dos 

medicamentos nos serviços do CHP. A sua correta gestão permite assegurar o acesso de medicamentos e 

produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo expetável pelo doente, ao menor custo 

possível [8]. 

No APF o medicamento segue um circuito definido que se inicia com a aquisição de produtos 

farmacêuticos, seguida da sua receção, verificação, armazenamento e gestão adequada dos stocks 

existentes. Quando é necessária reposição do stock, volta-se a efetuar uma nova aquisição, iniciando-se de 

novo este ciclo. O controlo rigoroso de todo este processo implica uma adequada comunicação entre todos 

os intervenientes de forma a que não ocorram falhas neste circuito. 

1.1. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 A aquisição de produtos farmacêuticos no CHP só é realizada se estes se encontrarem enquadrados 

no FHNM, ou numa Adenda ou ainda em casos excecionais através de deliberações da CFT [9]. Quando 

se atinge o ponto de encomenda (PE) de um produto farmacêutico (PF) (calculado de acordo com o 

consumo médio anual), o seu kanban - sistema de cartões com cores diferentes de acordo com a localização 

do PF (Anexo V) -  é recolhido e colocado num local próprio denominado de “Produtos a encomendar”. 

Diariamente os kanbans do APF são reunidos e o Farmacêutico responsável por este serviço insere 

informaticamente as informações do produto (código, designação e quantidade a encomendar) na Lista 

Comum (LC). Os pedidos do Armazém da Unidade de Farmácia Oncológica e do Centro Materno Infantil 

do Norte também são introduzidos na Lista Comum. Após efetuar o pedido, é registado no verso do kanban 

a data da encomenda e este é colocado na receção do APF em sítio próprio, de forma a que quando a 

encomenda der entrada, seja colocado no respetivo PE do produto farmacêutico. 
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A aquisição dos produtos farmacêuticos é realizada apenas a fornecedores pré-definidos, consoante 

um catálogo público. O Serviço de Aprovisionamento do CHP é responsável pela emissão da Nota de 

Encomenda, após esta ter sido efetuada. 

Medicação esporádica, medicação em falta no CHP (em rutura ou esgotado no fornecedor habitual) e 

alguns manipulados específicos podem ser encomendados à Farmácia Lemos, sendo que a solicitação 

destes é da responsabilidade do TSS responsável pelo APF [10]. 

Quando a aquisição do PF é urgente ou este se encontra em falta no laboratório habitual são efetuados 

pedidos de empréstimos a outra Unidade Hospitalar, através de um contacto telefónico. É feito o registo 

informático, impresso o respetivo pedido e é preenchida a Guia de Transporte [11]. 

1.2. Receção e Verificação dos Produtos Farmacêuticos 

A receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos engloba duas etapas. Numa primeira fase 

o TDT responsável pela receção, em conjunto com o responsável pelo transporte, verifica se pertence ao 

CHP, o número de volumes de mercadoria entregues, o estado das embalagens, o destino interno (APF ou 

outro armazém) e por fim valida a quantidade recebida com o que vem mencionado no guia de transporte. 

Caso seja identificada alguma anomalia esta é registada no próprio documento, datando e assinando.  

Numa segunda fase, o AOP é responsável por abrir e conferir a encomenda e anexar os documentos 

respetivos. Deve dar-se prioridade aos produtos farmacêuticos refrigerados. De seguida o TDT/TSS efetua 

a validação da mercadoria entregue e faturada, após verificar a forma farmacêutica, a dosagem, o lote e o 

prazo de validade (PV) da mesma [12]. 

Existem também determinados produtos que devem ser conferidos de forma mais rigorosa como o 

especificado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Produtos farmacêuticos com especificações de receção no APF. 

 
TIPO DE PRODUTO ESPECIFICAÇÕES 

Dispositivos Médicos Devem possuir a marcação CE; 

Hemoderivados 
Devem vir acompanhados do respetivo certificado do INFARMED 

(CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lote); 

Injetáveis de Grande Volume Efetuar a contagem efetiva do número de volumes entregues; 

Matérias-Primas 

Devem vir acompanhadas do registo, fornecido pelo fabricante, que 

comprova a qualidade do lote fornecido (Boletim de Análise), sendo 

este enviado para análise pelo responsável pelo setor de Produção. 

Estupefacientes/Psicotrópicos 
Devem ser enviados para o Farmacêutico responsável, sendo de 

seguida armazenados numa sala de acesso restrito. 

 

Toda a documentação da mercadoria recebida e que foi validada é enviada para o Serviço de 

Aprovisionamento de forma a que seja dada a entrada no stock informático através do programa GHAF. 
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1.3. Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 

Os medicamentos devem ser conservados de acordo com as suas especificações relativamente às 

condições de luminosidade, temperatura e humidade. Desta forma o APF possui locais apropriados para a 

correta conservação, tais como: câmaras frigoríficas para medicação termolábil e zonas próprias, com 

acesso restrito para produtos inflamáveis, estupefacientes, psicotrópicos e gases medicinais [12]. 

Os produtos farmacêuticos são armazenados no APF em áreas apropriadas (Anexo VI) com exceção 

dos medicamentos experimentais que são armazenados na Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) e os 

citotóxicos na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), pelo risco biológico que apresentam.  

Todos os produtos são acondicionados, com o kanban correspondente no PE, por ordem alfabética de 

Designação Comum Internacional (DCI) e de forma a que, quando retirados obedeçam ao principio “First 

Expired, First Out” (FEFO), isto é, os produtos com PV mais curto são colocados à frente e do lado direito. 

1.4. Gestão de Stocks 

De forma a que seja assegurada a continuidade da dispensa de PF, evitando ruturas de stock é 

necessária uma cuidada gestão, conseguida com o recurso ao sistema informático GHAF. Adicionalmente 

existem várias estratégias implementadas nos serviços, do qual é exemplo a determinação do PE. O cálculo 

do PE é efetuado após análise de um ano completo de historial do medicamento em causa e deve ser 

recalculado periodicamente de forma a que este se ajuste ao aumento ou decréscimo da sua utilização 

garantindo níveis de stocks adequados [13]. 

Todos os meses deve ser efetuado um controlo do PV dos PF em stock de forma a identificar os que 

possuam um PV inferior a 3 meses, dando-se prioridade ao seu escoamento [12]. 

Também é importante a realização periódica do inventário dos PF de forma a que o stock real seja o 

mais próximo do stock informático e assim se evitem ruturas do mesmo. 

2. Farmacotecnia 

 O setor da farmacotecnia surge com o intuito de assegurar a preparação de qualquer medicamento 

necessário a nível hospitalar, em situações para as quais a indústria farmacêutica não dá resposta. O 

principal objetivo é adaptar a terapêutica ao perfil fisiopatológico do doente, uma vez que através da 

manipulação é possível obter novas dosagens a partir de medicamentos já comercializados, alterar vias de 

administração e formas farmacêuticas, reaproveitar volumes residuais de medicamentos injetáveis para 

assegurar mais doentes e personalizar formulações respondendo às necessidades pessoais. 

 As formas farmacêuticas são preparadas de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF) de 

Medicamentos Manipulados, descritas na Portaria nº594/2004, de 2 de junho, e é da responsabilidade do 

Farmacêutico monitorizar e validar todo o processo [14]. 

Durante o estágio, aquando da nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de recolher 

kanbans e colaborar na elaboração da lista comum (LC). Acompanhámos o Farmacêutico responsável 

nas várias fases do processo, desde a entrada da encomenda, à sua verificação, organização no armazém 

e dispensa para os diferentes serviços, nomeadamente para os Cuidados Intensivos. Fizemos revisão 

dos stocks virtuais e ajudámos os TDT na preparação da medicação para a Distribuição Clássica. 
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Nesta unidade hospitalar, são preparados medicamentos não estéreis e medicamentos estéreis e 

ainda medicamentos fracionados ou reembalados. Consoante esta classificação, estes são preparados em 

áreas físicas distintas, sendo que existe um TSS responsável pela produção de estéreis e não estéreis e um 

outro TSS a cargo da gestão dos citotóxicos.  

 O setor da farmacotecnia fornece medicação ao regime de Internamento e Ambulatório, e dá 

resposta essencialmente a pedidos da Neonatologia, Pediatria, Cirurgia de Ambulatório, Oncologia ou a 

grupos específicos como doentes com patologias metabólicas, dificuldades na administração do fármaco, 

etc.  

As preparações são feitas de acordo com o Formulário Galénico Português, Farmacopeia 

Portuguesa IX, ou outras fontes bibliográficas fidedignas, tendo sempre em conta as propriedades físicas e 

químicas de cada fármaco. 

2.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

Na sala de produção de não estéreis são produzidas diariamente variadas formulações, desde 

soluções e suspensões a pomadas, loções, cremes, pastas e papéis medicamentosos. 

O operador utiliza todo o fardamento adequado (bata, luvas, máscara e touca) e o espaço dispõe 

de bancadas e hotte limpas e organizadas para execução das técnicas, de armários próprios para o material, 

para as matérias-primas e para o arquivo de documentação (Anexo VII). 

 O pedido de preparação de um manipulado chega ao setor da Produção de duas formas: ou através 

do sistema informático (GHAF), ou através dos kanbans, no caso de se tratar de reposição de stocks. O 

Farmacêutico acede a estes pedidos, valida-os e emite a ordem de preparação (OP) (Anexo VIII), 

juntamente com os respetivos rótulos, que são entregues ao Técnico, encarregue da sua execução. 

 Na ordem de preparação devem constar as características técnicas da preparação (substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem e apresentação), as informações que permitem a rastreabilidade do produto 

(número de lote atribuído, identificação do operador e supervisor, origem, lote e validade das matérias-

primas), o material necessário, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, a técnica com as 

quantidades a preparar, os ensaios de verificação da qualidade do produto final e um exemplar do rótulo 

que acompanha o produto [15]. 

 Quanto ao rótulo, este deve estar presente na embalagem primária e secundária, deve conter 

informação de fácil leitura para o doente ou para o administrador (composição, prazo de validade, condições 

de conservação, instruções especiais de utilização e via de administração) e deve identificar o “evento” de 

preparação do manipulado nos SF (número de lote atribuído, identificação do local e diretor técnico) [16]. 

 O TDT prepara o manipulado, executa os ensaios de verificação, rotula-o devidamente caso este 

esteja conforme e procede ao registo de todos os lotes e origens de matérias-primas no impresso da OP. No 

final faz ainda a “composição” (Anexo IX) de cada preparação no sistema informático (a anexar com a 

OP), o débito das matérias-primas, quer em folha de registo próprio, quer informaticamente, e a 

transferência do produto para o Armazém a que se destina. É da responsabilidade do Farmacêutico 

supervisionar a aquisição e o controlo das matérias-primas, mas cabe ao TDT identificar as necessidades 

de encomenda e requisitá-las ao APF. As matérias primas devem sempre vir acompanhadas de um 
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Certificado de Análise que cumpra as especificações da Farmacopeia, o que assegura a sua origem credível 

[17]. 

 Em casos particulares de preparações que nunca foram executadas anteriormente no CHP, o 

Farmacêutico realiza uma revisão bibliográfica, consulta o Laboratório de Estudos Farmacêuticos e o 

Resumo das Características do Medicamento. Pode haver ainda necessidade de pesquisar artigos científicos 

relacionados ou contatar outros Centros Hospitalares. Uma pesquisa fundamentada conduz à conceção, 

verificação e validação de uma nova formulação, para a qual se cria uma nova OP, permitindo assim dar 

resposta à necessidade particular do doente [18]. 

  

2.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

 Neste centro hospitalar, são preparados vários medicamentos estéreis, que se dividem 

essencialmente em três grupos: as bolsas de nutrição parentérica, preparadas de origem ou aditivadas, os 

citotóxicos, preparados em unidade própria e os medicamentos estéreis restantes, de uso intravenoso ou 

oftálmico. 

2.2.1. Produção de Medicamentos Estéreis Não Citotóxicos 

 À exceção dos citotóxicos, os restantes medicamentos estéreis são preparados no setor de 

Farmacotecnia localizado nos SF e por isso toda a sua produção (quer de nutrição, quer de estéreis) é 

diariamente gerida pela mesma equipa.  

 A técnica assética é imprescindível na manipulação deste tipo de medicamentos, de modo a que 

seja possível garantir a esterilidade dos mesmos, ou seja, total ausência de contaminação por 

microorganismos. Neste sentido, há um controlo microbiológico das amostras recolhidas diariamente [19]. 

 Os pedidos de preparação destes medicamentos chegam aos SF através do GHAF ou por via 

manual. O Farmacêutico é responsável por emitir a OP e os respetivos rótulos (Anexos X e XI), que serão 

enviados para dentro da câmara de preparação, de modo a orientar o procedimento. 

 Sempre que valida uma prescrição, o TSS deve verificar a concentração da preparação, e os 

cálculos efetuados pelo sistema, a posologia e o volume prescrito, a estabilidade e incompatibilidades. Por 

questões de gestão de trabalho, é no final do dia que o Farmacêutico imprime as OP para o dia seguinte, 

consultando os registos da agenda. Isto permite também atualizar constantemente o stock de alguns 

injetáveis (ex.: morfina) que se preparam neste setor e que são dispensados com frequência na DID.  

 A cargo da manipulação estão habitualmente um Farmacêutico e um Técnico, e esta é realizada 

em várias sessões ao longo de um dia, conforme o número de pedidos.  

 A unidade de preparação de estéreis é constituída por duas áreas, sendo que uma se destina 

exclusivamente à produção de nutrição parentérica e outra à produção dos restantes estéreis.  

Neste setor, da Produção de Não Estéreis, tivemos oportunidade de participar ativamente na 

preparação dos manipulados, e ainda de acompanhar as funções do Farmacêutico, no processo de 

emissão da OP, gestão de matérias primas e arquivo de toda a documentação. Assistimos, por exemplo, 

à preparação de soluções orais, como a de Sacarose a 24%, suspensões orais, como a de Fenobarbital 

10mg/ml e pomadas, como a de Tacrolimus.  



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2016/2017  

 
 

8 

 Para cada área existem três salas distintas, de acordo com crescentes condições de assepsia. A 

primeira é a sala negra, em que o operador se apresenta com o devido fardamento (fato de bloco e socos de 

borracha), livre de qualquer adereço. Nesta zona é feita a passagem de algum material para dentro da câmara 

por uma cabine com portas duplas, que impede a contaminação da sala. Seguidamente o manipulador entra 

na sala cinzenta onde procede de acordo com a ordem seguinte: coloca as proteções no calçado, a touca e 

máscara PII, faz a lavagem cirúrgica das mãos, veste a bata cirúrgica, descontamina as mãos com 

desinfetante apropriado e calça as luvas. Por fim acede à sala branca, que segue as normas ISO e se encontra 

a pressão positiva, em relação às zonas circundantes, impedindo que qualquer corrente de ar provoque 

contaminação [20]. A manipulação é feita nesta sala, em câmaras de fluxo laminar vertical (CFLv), que ao 

estarem sob pressão negativa protegem o produto farmacêutico e o Operador (Anexo XII). Todo o material 

clínico e matérias-primas manipuladas dentro da câmara são previamente descontaminados com uma 

solução de álcool a 70%, tal como a mica com a OP que é afixada em local visível para o Operador [21]. A 

presença de duas a três pessoas dentro da sala branca permite que haja sempre dupla verificação.  

2.2.1.1. Medicamentos Injetáveis e Colírios 

 Ao longo dos anos, a preparação de injetáveis intraoculares tem vindo a aumentar, e devido a 

algumas polémicas no meio hospitalar, há hoje em dia um maior controlo destes manipulados.  

 Nesta área, faz-se essencialmente a reconstituição de liofilizados e o fracionamento de injetáveis 

o que facilita a administração individual aos doentes e permite a rentabilização dos recursos. Os pedidos 

são maioritariamente feitos pelo CICA (Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório) e uma das 

preparações mais recorrentes e controlada é o Bevacizumab, fármaco dado como primeira linha. No caso 

de existir uma prescrição de Ranibizumab e Aflibercept, que são medicamentos mais dispendiosos, é 

necessário verificar se os doentes têm autorização prévia, ou seja, se a justificação médica foi aprovada 

pela CFT. Nestes casos é necessário o preenchimento de um documento identificador por quem levanta o 

produto, que deve ficar arquivado juntamente com a ordem de preparação. O mesmo acontece com 

medicamentos estéreis que vão para instituições exteriores ao CHP. 

2.2.1.2. Nutrição Parentérica 

 Existem várias bolsas de nutrição parentérica que são comercializadas, mas muitas das vezes 

carecem de alguns oligoelementos e vitaminas e por isso são aditivadas no Hospital. No caso das bolsas 

que se destinam aos serviços de Neonatologia e Pediatria, estas são preparadas de raiz neste serviço, de 

acordo com as necessidades de cada criança.   

 A validação e monitorização da prescrição de nutrição parentérica é um ato da responsabilidade 

do Farmacêutico, em que este terá de conferir essencialmente os dados de identificação do doente e a 

composição qualitativa e quantitativa da solução I (componentes hidrossolúveis) e II (componentes 

lipossolúveis), atentando à dose/Kg/dia (Anexo XIII) [22]. 

 Para facilitar o trabalho do Operador, existe neste serviço uma bomba de enchimento automático, 

acoplada a vários conectores, que permite a medição inicial dos macronutrientes (glucose em diferentes 

concentrações e aminoácidos) para a bolsa da solução I (Anexo XIV). 
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 Seguidamente os micronutrientes (vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos) são adicionados 

com seringas luer-lock, sempre com dupla verificação e no caso dos oligoelementos, com o cuidado de não 

adicionar catiões e aniões ao mesmo tempo, para não se formarem precipitados. No final é feito o controlo 

gravimétrico das bolsas da solução I, bem como outros ensaios organoléticos de verificação. As bolsas ou 

seringas que necessitam proteção da luz são embaladas em papel de alumínio e duplamente rotuladas [23]. 

  

2.2.2. Produção de Citotóxicos 

 No CHP a produção de citotóxicos encontra-se inserida no serviço de Hematologia Clínica, no 

Hospital de Dia, distante dos restantes setores dos SF. Esta proximidade entre a produção e administração 

dos citotóxicos permite uma gestão mais controlada e eficaz de fármacos, evitando desperdícios, e um 

permanente contato entre Farmacêuticos, Técnicos, Enfermeiros, Médicos e Auxiliares da área de 

Oncologia [24]. 

2.2.2.1. Organização do espaço físico da Unidade de Farmácia Oncológica 

 A UFO é constituída por três zonas com regras distintas (Anexo XV). A exigência das instalações 

advém da toxicidade inerente dos fármacos sendo essencial manter a segurança dos Operadores, 

preparações e restante funcionários.  

 A zona de manipulação é designada de zona branca e é requerido luvas extra de proteção. Esta é 

constituída por dois filtros HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) e uma câmara de fluxo laminar 

vertical (classe IIB) com pressão negativa de forma a concentrar os materiais citotóxicos no interior da 

câmara (Anexo XVI) [25]. Todas as técnicas de preparação têm como base a técnica asséptica que permite 

a minimização de contaminação e a técnica de pressão negativa que impede a sobrepressão do frasco a 

manusear. Existe um kit de derramamento na zona negra e branca contendo o material necessário para 

utilizar caso haja um acidente com libertação do citotóxico [26]. 

 Os Farmacêuticos encontram-se na zona negra que é constituída por um Armazém com os 

medicamentos e restante material utilizado nas câmaras de preparação. É essencial a organização deste 

Armazém devido ao intenso fluxo de trabalho durante o dia. Assim, na zona mais próxima do Farmacêutico, 

existem os medicamentos mais utilizados, as soluções de diluição e as bombas de perfusão. O restante 

armário e os frigoríficos encontram-se organizados por ordem alfabética (Anexo XVII). 

 A zona negra tem contacto com a zona branca através de uma janela de porta dupla (transfere) 

onde o Farmacêutico coloca o material, fármaco e respetivas OP. Desta forma, há um contato mínimo entre 

Durante a semana neste serviço, de Produção de Estéreis, pudemos participar em todas as fases 

deste processo de produção a nível hospitalar, tivemos inclusive oportunidade de entrar dentro da sala 

branca e assistir à preparação dos medicamentos, contatando com todas as técnicas inerentes. 

Assistimos à preparação de colírios como o de Vancomicina e Ceftazidima, de estéreis injetáveis como 

a Morfina, de soluções injetáveis intraoculares, como a Cefuroxima e Bevacizumab, de medicamentos 

de ensaios clínicos e de variadas nutrições parentéricas.  Neste período surgiu um pedido de uma nova 

formulação à Produção, neste caso uma solução oral de Hidroxiureia, que exigiu estudo bibliográfico e 

contacto com outras instituições. 
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estas duas zonas. Existe uma dupla verificação de todo este procedimento pelo Técnico no interior na sala 

branca. 

2.2.2.2. Funcionamento da Unidade de Farmácia Oncológica 

 Neste setor encontram-se presentes permanentemente dois Farmacêuticos e dois Técnicos, os 

quais possuem uma formação específica [27]. 

 É da responsabilidade do TSS a elaboração da lista de doentes do dia seguinte, a validação da 

prescrição médica, dupla verificação do trabalho dos Técnicos, controlo de todos os lotes utilizados bem 

como hemovigilância das imunoglobulinas.  

 Um dos Técnicos encontra-se a manipular os citotóxicos e o outro garante o acesso a todo o 

material para a manipulação e efetua a dupla verificação. Todos os medicamentos têm o mesmo sistema de 

reposição que o APF, utilizando kanbans. O pedido é realizado através da lista comum e o seu transporte é 

feito por um Auxiliar, até à UFO com as designações necessárias "Transporte de CTX" (Citotóxicos). A 

arrumação é regida pelo sistema de FEFO "first expired first out" e os medicamentos com prazo de validade 

inferior a três meses e com baixa rotatividade devem ser devolvidos ao laboratório de origem [28]. 

 Após a preparação, o transporte até ao doente é realizado por um Auxiliar, e deve ser seguro, 

vigilante e devidamente sinalizado com o rótulo e o símbolo BIOHAZARD [29]. 

2.2.2.3. Validação e monitorização da Prescrição Médica 

 Todos os dias é elaborada uma lista de doentes para o dia seguinte, organizada pela hora prevista 

de tratamento, de forma a orientar a gestão das preparações por parte do Farmacêutico. Alguns doentes não 

se encontram inseridos no programa Circuito do Medicamento (CdM) geralmente por terem determinada 

patologia ou por se encontrarem no Internamento. Estas prescrições médicas são efetuadas em folhas rosa 

(Hospital de Dia) ou verdes (Internamento) (Anexo XVIII). Nestes casos, para a realização dos 

agendamentos é necessário consultar o programa informático SAM, de modo a completar a lista de doentes 

para o dia. 

 A partir do GHAF é possível visualizar a ordem de chegada dos doentes, ter acesso aos seus dados, 

prescrições anteriores, diagnóstico e observações que podem ser relevantes. A luz verde indica ao 

Farmacêutico que existe confirmação por parte da equipa médica que o doente se encontra em condições 

para que seja administrada a medicação prevista.  

 A prescrição médica é realizada de acordo com os Protocolos de Quimioterapia baseados em 

esquemas reconhecidos internacionalmente (Anexo XIX). É analisada cuidadosamente pelo Farmacêutico 

promovendo um aumento da segurança da eficácia da terapia. São considerados critérios mínimos de 

aceitação da prescrição médica: identificação do doente, patologia, dados relevantes para cálculo da dose, 

citotóxico prescrito por Denominação Comum Internacional (DCI), via de administração, nome do médico 

prescritor e ciclo de quimioterapia.  

 No caso de corresponder a uma nova prescrição, com um novo fármaco ou doente, é necessário 

confirmar se o doente se encontra autorizado pela CFT de acordo com a Política do Medicamento em vigor 

no CHP-HSA e deve ser efetuada uma dupla verificação da validação [24]. 
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2.2.2.4. Emissão das Ordens de Preparação 

 Atentando a todos os critérios acima mencionados, após a validação da prescrição, é necessário 

emitir as OP. As ordens de preparação são impressas, geralmente em forma de rótulo, em duplicado, com 

todas as informações necessárias para os Técnicos e Enfermeiros (Anexo XX).  

 Geralmente as preparações realizadas nesta unidade são soluções diluídas, bólus e bombas 

infusoras. No caso das soluções diluídas e das bombas infusoras tem que ser confirmados: o volume da 

solução de diluição, de fármaco e o volume final, ritmo e duração de perfusão. As bombas infusoras 

implicam uma atenção redobrada devido aos volumes residuais característicos de cada, que afetam o 

volume adicional de fármaco [30]. 

 O débito de cada fármaco e material utilizado é realizado por doente e com o respetivo número de 

lote. Os fármacos podem ser reutilizados para o dia seguinte, tendo em conta a sua estabilidade.  

   

 

Figura 1. Esquema do Funcionamento da Unidade de Farmácia Oncológica 

2.2.2.5. Ensaios Clínicos, Imunoglobulinas e Medicamentos sem Prescrição Médica 

Existem alguns medicamentos que se regem por regras distintas, nomeadamente: 

✓ Medicamentos experimentais: todos os rótulos deverão ser guardados para posterior 

arquivo e neste caso, o débito por doente não é realizado; 

✓ Imunoglobulinas; 

✓ Medicamentos sem manipulação prévia: certos medicamentos, como Dexametasona e 

Ondansetron, são também fornecidos pela UFO por serem adjuvantes de quimioterapia. 
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2.3. Fracionamento, Reembalamento e Reidentificação 

 O fracionamento é um procedimento efetuado numa sala específica e permite obter doses que não 

se encontram comercializadas. Pode ser efetuada a comprimidos, pós ou líquidos cuja substância ativa 

apresente estabilidade físico-química e/ou biológica [31]. Deve ser controlado por ensaios de verificação 

visual e de peso [32]. 

 O pedido do fracionamento de medicamentos é efetuado pela Distribuição e deve ser validada pelo 

Farmacêutico. Deve ser verificado o medicamento a fracionar, laboratório produtor, lote, prazo de validade, 

dose a preparar, quantidade e prazo de entrega. É importante ter em atenção o número do pedido, data e 

identificação de quem preencheu a requisição [33]. 

 A atribuição do prazo de validade e do lote de produção é também da responsabilidade do 

Farmacêutico. O prazo de validade atribuído é de um ano ou a data de validade original caso seja inferior 

[34]. O lote de produção tem em conta o nome genérico (DCI), nome comercial, dose, prazo de validade, 

lote e a data da manipulação [35]. 

 O reembalamento é um processo realizado de forma automática pelo BlisPack (quando o 

medicamento se mantém em blisters) ou semiautomática (quando retirados do seu acondicionamento 

primário). Este deve ser feito em recipientes adequados, que preservem a integridade dos fármacos. A 

reidentificação é realizada para medicamentos fornecidos em unidose ou em blisters. A etiqueta colocada 

inclui a DCI, forma farmacêutica, PV, marca comercial e lote. 

3. Distribuição 

A Distribuição dos produtos farmacêuticos no CHP é efetuada por três vias distintas: Distribuição 

Clássica, Distribuição Individual Diária (DID) e Distribuição em regime de Ambulatório. Esta etapa do 

Circuito do Medicamento tem como principal objetivo assegurar uma utilização segura, eficaz e racional 

do medicamento. É necessário adaptar o tipo de sistema de Distribuição de acordo com o serviço clínico 

em causa e as suas características funcionais, minimizando os custos por doente e serviço clínico. 

 

 

Ao longo da semana de estágio na UFO tivemos a oportunidade de conhecer todo o seu funcionamento 

bem como auxiliar nas diversas atividades de responsabilidade farmacêutica. Tivemos contato com o 

sistema informático, na elaboração da lista de doentes, validação da prescrição médica e elaboração das 

OP com os respetivos cálculos necessários. Foi possível analisar a organização do armazém avançado, 

conhecer melhor os medicamentos citotóxicos e o seu mecanismo de ação. No final da semana 

observámos a manipulação pelos Técnicos, na zona branca, e todos os cuidados inerentes às técnicas de 

preparação.   
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3.1. Distribuição Clássica 

A Distribuição Clássica ou Tradicional é realizada no APF e engloba a reposição do stock existente 

nas farmácias satélites do CHP – CMIN, HJU, UFO, UFA e em todos os Serviços Clínicos, Blocos, 

Consultas Externas e Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Sendo assim, corresponde ao 

fornecimento de medicamentos para um determinado Serviço Clínico que efetua um pedido de reposição 

de stock, em formato eletrónico ou manual, segundo quantidades previamente acordadas. Neste processo o 

Farmacêutico, após receber o pedido, é responsável pela sua validação, posteriormente o TDT executa o 

aviamento e no final, o Farmacêutico confere a medicação aviada [36]. 

A reposição dos níveis de stock pode ser realizada por três sistemas diferentes e de acordo com o 

estabelecido para cada serviço (Anexo XXI). 

 

Tabela 2. Sistemas de Reposição de stocks usados na Distribuição Clássica [37]. 

 
TIPO DE REPOSIÇÃO DE STOCK CARACTERÍSTICAS 

Reposição por HLS (Hospital Logistic 

System) 

Reposição por um sistema de troca de caixas vazias por caixas 

cheias. Neste sistema existem duas caixas para o mesmo PF, 

numa quantidade pré-definida, e quando uma das caixas é 

consumida na sua totalidade é reposta pelos SF, ficando assim 

sempre uma caixa a assegurar o serviço. 

Esta metodologia é seguida, por exemplo, pelas Viaturas 

Médicas de Emergência e Reanimação. 

Reposição por stocks nivelados 

Reposição feita no local, em alguns serviços como Bloco 

Operatório, Urgência Geral e Cuidados Intensivos, após 

contagem das unidades consumidas e verificação dos PV. 

Reposição por Kanban 

Reposição através de Kanban, normalmente usado em setores 

dos SF como DID, Produção e Ambulatório. Quando se 

atinge o PE de algum PF o Kanban é retirado pelo AOP e 

colocado no APF. 

 

Na unidade de Cuidados Intensivos e do Bloco Operatório, a reposição de stocks é realizada com 

recurso ao sistema semiautomático de medicamentos o Pyxis Medstation® (Anexo XXI, Figura 2). Este 

sistema engloba um ou mais armários com gavetas para armazenar os medicamentos de acordo com o 

tamanho, quantidade, grau de controlo e temperatura de conservação e apenas permite a dispensa do 

medicamento solicitado através da abertura de uma gaveta de cada vez. Desta forma verifica-se uma menor 

incidência de erros relacionado com a dispensa e um maior controlo de níveis de stock. Quando os 

medicamentos atingem o seu PE, o sistema automaticamente calcula as quantidades necessárias para a sua 

reposição e procede ao envio de um relatório para o APF, sendo o Técnico responsável por se dirigir ao 

serviço e repor as quantidades em falta [38]. 

Hemoderivados também são dispensados, semanalmente, por Distribuição Clássica. O Farmacêutico 

responsável, após verificação da lista dos doentes, faz a dispensa controlada dos respetivos hemoderivados. 
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O APF também é responsável pela distribuição de soluções injetáveis de grande volume, de produtos 

antissépticos e desinfetantes e de produtos de contraste radiológico pelos diferentes serviços. A requisição 

destes produtos pode ser realizada em papel, pelo sistema de reposição HLS (Hospital Logistic System) ou 

informaticamente, sendo posteriormente entregues e debitados ao respetivo serviço. 

Após o aviamento e débito no GHAF dos PF estes são acondicionados numa caixa, devidamente 

identificada com o serviço ao qual se destina e acompanhado da cópia do impresso de débito e respetiva 

guia de transporte. Quando se trata de medicação de frio é necessário garantir a estabilidade da medicação 

durante o seu transporte, realizado pelos AOP [39]. 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A distribuição em dose unitária surge da necessidade de racionalização da medicação dos doentes 

internados. É um sistema personalizado, em doses individualizadas, sem manipulação prévia significativa 

que permite um controlo mais efetivo, com maior segurança e eficácia terapêutica e menor desperdício e 

gestão dos custos [40]. Por outro lado, permite uma rentabilização do tempo de trabalho dos Enfermeiros, 

evitando até possíveis erros na gestão dos medicamentos [3]. 

  A medicação encontra-se organizada de acordo com a sua rotatividade: os produtos com maior 

rotatividade nas células de aviamento e no PharmaPick, os produtos com rotatividade intermédia na torre, 

e os produtos com menor rotatividade nos módulos [3]. O principal objetivo é o aviamento da medicação 

por doente para 24 horas. Excecionalmente, ao sábado a medicação é colocada para 72 horas. Esta é 

organizada por carros, cada um composto por diversos serviços médicos e cassetes devidamente 

identificadas com a cama e o doente (Anexo XXII). 

Neste setor encontra-se permanentemente um Farmacêutico com apoio nas alturas de maior 

afluência de trabalho. O Farmacêutico é responsável pela validação e monotorização da prescrição médica, 

aviamento para o sistema semiautomático da medicação correspondente a cada carro, aviamento de 

estupefacientes, hemoderivados, antídotos e pensos, gestão da devolução e inutilização de medicamentos e 

de situações não planeadas. Deve também verificar diariamente o programa informático que disponibiliza 

a informação da temperatura de todos os frigoríficos dos SF. 

3.2.1. Validação e Monotorização da Prescrição Médica 

 A prescrição médica encontra-se maioritariamente disponível no GHAF, e está organizada por 

especialidades médicas contendo o nome dos doentes que se encontram naquele momento internados. A 

cor vermelha é indicativa de que o doente necessita de uma validação urgente e amarela quando existe 

alguma prescrição por validar.  

 Na prescrição médica é possível aceder à identificação do doente, serviço e Médico, designação 

do medicamento pela DCI, forma farmacêutica, dose e frequência, via de administração e duração do 

tratamento. Também é possível visualizar a idade, peso e altura do doente, patologias, resultados de exames 

anteriores e diagnóstico [42]. 

 O processo de validação tem como principal objetivo a eficácia na terapêutica associado ao uso 

racional do medicamento. É um procedimento essencial para deteção de erros e evitar possíveis interações 

medicamentosas. Para validar é necessário ter em conta o FHNM, Adenda e Deliberações da CFT, bem 
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como as características do doente e do medicamento. De forma a proceder-se a uma validação correta, é 

necessário ter em conta a Política de Utilização do Medicamento [42]. 

 O Serviço de Cuidados Intensivos, Cuidados Intensivos Polivalente e Cuidados Intermédios de 

Urgência apresentam um modelo de distribuição de medicamentos misto, em que determinados 

medicamentos são validados e distribuídos pela DID e outros pela Distribuição Clássica [42]. 

 Existem algumas particularidades importantes na validação. Os antibióticos devem ter um dia de 

fim da terapêutica, geralmente após sete dias. No grupo dos Carbapenem, por exemplo, estão disponíveis 

os fármacos Imipenem, Meropenem e Ertapenem, aviados só na existência uma justificação sustentável. 

No caso da Vancomicina, Gentamicina e Mitomicina é necessário ter em atenção a clearance renal de forma 

a ajustar devidamente a dose a administrar. Os xaropes e bisnagas, apesar de terem vários dias de 

tratamento, devem ter uma data de fim no dia seguinte, para a farmácia, de forma a evitar-se o aviamento 

diário. No caso de uma prescrição oncológica deve contactar-se a UFO, geralmente por via telefónica, de 

forma a verificar que o doente se encontra inserido na lista de preparações do dia.  

3.2.1.1. Cuidados Farmacêuticos 

  Os Cuidados Farmacêuticos promovem a segurança e eficácia terapêutica, e englobam todas as 

ações do Farmacêutico que favoreçam resultados terapêuticos e diminuam os resultados negativos 

associados à medicação [43]. 

Ao nível da validação da prescrição médica, quando o TSS deteta alguma inconformidade, esta 

deve ser reportada no local de avisos da farmácia, sendo a intervenção farmacêutica posteriormente 

impressa e arquivada [42]. A atenção deve recair sob as interações entre medicamentos, e para isso pode 

ser utilizado, como auxiliar, a base de dados Drug Interaction Checker. Quando surgem notificações de 

interações adversas relevantes o Sistema Nacional de Farmacovigilância deve ser informado [44]. 

3.2.2. Aviamento dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 Após a validação, num horário pré-definido, são selecionados os serviços de um determinado carro 

a aviar e a lista de prescrições sem revertências é enviada para o sistema semiautomático (Pharmapick®) 

(Anexo XXIII). O aviamento pode ser realizado a partir deste sistema semiautomático ou manualmente, 

pelos TDT, que colocam toda a medicação necessária ao doente internado, na cassete devidamente 

identificada com o seu nome, número da cama e serviço. O Farmacêutico deve registar a hora da impressão 

das listas e preparar as etiquetas que identificam o doente (Anexo XXIV).  

 Pouco tempo antes da saída do carro para os serviços é feita a atualização da medicação a enviar, 

tendo em conta uma lista de prescrições com revertências. Os medicamentos de frio devem ser aviados 

imediatamente antes da saída do carro, em malas térmicas e devidamente identificados [45]. 

3.2.3. Gestão de Situações Não Planeadas  

 É da função dos Farmacêuticos a gestão de situações não planeadas como a falta de medicamentos 

e as prescrições urgentes. Os medicamentos urgentes são identificados por uma cor vermelha no sistema 

GHAF. Compete ao Farmacêutico a avaliação desta situação, verificando se integra no anexo, antídotos, 

antibióticos e medicamentos destinados aos serviços de Urgência. Quando considerado urgente é emitido 
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um rótulo com a identificação do doente, serviço, medicamento e quantidade necessária e deve ser 

disponibilizada até trinta minutos após a prescrição [46]. 

 Por outro lado, a medicação em falta é pedida através de requisições pelo Portal Interno, ao qual 

o TSS acede frequentemente [46]. 

 Existe um horário pré-definido em que os Mensageiros irão proceder à distribuição da medicação 

urgente e em falta para os serviços médicos. Este sistema permite que o doente não tenha que aguardar até 

a distribuição efetuada pelo carro. O mesmo acontece após as 15h30, horário posterior ao envio do carro 

[46]. 

3.2.4. Particularidades 

 Os materiais de penso, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, e antídotos não são 

pedidos informaticamente. Nos serviços clínicos, os Enfermeiros têm a responsabilidade de preencher 

corretamente a requisição por doente para pedido de pensos (Anexo XXV) e antídotos (Anexo XXVI), 

entregue em mão nos SF.  

 A dispensa de hemoderivados é realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº 1051/2000 (2ª série) 

de 14 de setembro que uniformiza este procedimento. Os pedidos são realizados à farmácia na forma de 

uma requisição específica (Impresso Modelo nº 1804 da INCM – Anexo XXVII) preenchida diária e 

individualmente pelo Enfermeiro. Juntamente, são enviadas etiquetas devidamente preenchidas para a 

quantidade requerida. O Farmacêutico que fornece esta medicação preenche o quadro C da requisição com 

o nome do medicamento, lote, laboratório e CAUL (Certificado de Autorização da Utilização de Lote 

disponível pelo INFARMED de forma a que haja um maior rastreamento) [45,47]. 

 Os estupefacientes e psicotrópicos são administrados nos serviços pelos Enfermeiros, sendo cada 

administração registada em impresso próprio Modelo nº 1509 da INMC – Anexo XXVIII, devidamente 

carimbado e preenchido. Posteriormente, esse impresso é entregue nos SF para que haja reposição do stock 

destes medicamentos já administrados. É da responsabilidade do TSS a dispensa, regulada pelo Decreto-

Lei nº 15/93 de 22 de janeiro. Esta medicação encontra-se numa sala restrita apenas a Farmacêuticos e é 

colocada em caixas seladas para que os auxiliares distribuam até aos serviços. No local, é necessário que a 

receção seja assinada por parte do Enfermeiro e que uma cópia seja entregue à Farmácia [45,48]. 

3.2.5. Gestão de devoluções e inutilizações 

 A devolução de medicamentos dos serviços para a Farmácia é feita pelas cassetes unidose, que 

devem ser conferidas pelos Técnicos. Por outro lado, a devolução de medicamentos de frio, hemoderivados 

e estupefacientes é da responsabilidade do Farmacêutico. O seu transporte deve ser acompanhado por um 

impresso preenchido pelo Enfermeiro (no caso dos hemoderivados) e pelo Médico (no caso dos 

estupefacientes). É necessário avaliar a integridade da embalagem, prazo de validade e proceder à 

devolução informática no GHAF [49]. 
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3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 O atendimento na Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), situada nos SF é feito todos os 

dias úteis, das 9 horas às 17 horas. Esta unidade é constituída por uma sala de espera e três balcões de 

atendimento devidamente identificados (Anexo XXX), onde os utentes se dirigem por ordem de chegada, 

controlada por um sistema de senhas informatizado. Dispõe ainda de um quarto posto de atendimento que 

se destina a situações de maior afluência ou que exigem uma maior privacidade para o utente. Grávidas, 

pessoas com deficiência, pessoas acompanhadas de crianças ao colo, crianças até aos 12 anos, utentes com 

medicação exclusiva de Ensaios Clínicos e outros casos específicos têm atendimento prioritário. 

Funcionários em serviço do CHP ou de outras instituições, tal como Bombeiros (devidamente identificados) 

têm atendimento preferencial [50]. 

3.3.1. Tipo de Medicamentos Dispensados 

 Neste serviço procede-se à dispensa gratuita de medicamentos autorizados, o que permite ao 

doente fazer o seu plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Este regime gratuito de acesso ao 

medicamento está ao encargo do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e a dispensa é feita segundo 

autorizações bem regulamentadas. Fornecem-se medicamentos com dispensa autorizada por diplomas 

legais;  medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais mas com restrições impostas pelo CHP; 

medicamentos sem diplomas legais mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de 

Administração; medicamentos no âmbito de um alta precoce, com prescrição justificada e autorizada pela 

Direção Clínica; e medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, mas que sejam 

solicitados à CFT, que decide “caso-a-caso” [51]. 

  Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos levantados no ambulatório são 100% 

comparticipados a doentes do CHP, habitualmente doentes crónicos, com patologias especiais como a 

fibrose quística, insuficiência renal, transplante renal ou hepático, esclerose múltipla, hepatites, cancro, 

VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), entre outras.  

 No Ambulatório também é dispensada medicação para doentes do exterior, com doenças como 

artrite reumatóide, artrite psoriática, espondilite anquilosante, psoríase em placas e artrite idiopática juvenil 

poliarticular. Nestes casos é necessário garantir que a prescrição é feita em centros prescritores registados 

no formulário eletrónico da Direção-Geral da Saúde (DGS), pois estes tratamentos são feitos com fármacos 

biológicos que constituem um encargo acrescido para o SNS [52]. 

 Tendo em conta o custo elevado dos medicamentos para estas patologias, bem como os riscos de 

toxicidade por vezes associados, o Farmacêutico deve fazer uma dispensa responsável, garantindo a 

Durante o estágio, particularmente neste setor da DID, foi possível observar todos os 

procedimentos da responsabilidade do Farmacêutico bem como validar a prescrição médica de forma 

autónoma. Auxiliámos e preparámos o aviamento de psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados, 

pensos e antídotos. Durante a semana tivemos ainda a possibilidade de estudar de forma mais 

aprofundada alguns casos clínicos de modo a entender o processo de validação e correspondente 

intervenção farmacêutica (Anexo XXIX).  
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rastreabilidade dos produtos dispensados e assegurando que todas as normas são cumpridas sem 

comprometer quer o doente quer o hospital. 

3.3.2. Organização da Unidade de Farmácia de Ambulatório  

 Na UFA os medicamentos estão armazenados em gavetas, organizadas por patologias de dispensa 

mais comum e por ordem alfabética (Anexo XXXI), em frigoríficos (Anexo XXXII) e em estantes. Algum 

do stock excedente de Ambulatório encontra-se numa zona específica do Armazém e a reposição de 

medicamentos é feita por sistema de kanbans.  

3.3.3. Validação da Prescrição Médica e Dispensa 

 O atendimento ao utente é somente feito por Farmacêuticos, e inicia-se com a consulta da 

prescrição médica para validação. Nesta fase, o TSS faz a confirmação dos dados de identificação do 

doente, do medicamento, da posologia, da via de administração, da assinatura do prescritor, da data da 

próxima consulta e da identificação do diploma legal a que obedece [51]. 

 No caso do levantamento não ser feito pelo próprio doente, verifica-se se a pessoa que se apresenta 

em seu nome consta do consentimento dado pelo doente aquando do preenchimento do “Termo de 

Responsabilidade” (Anexo XXXIII), e é sempre exigida a sua assinatura. Qualquer inconformidade 

detetada aquando da validação, deve ser comunicada ao Médico e só se procede à dispensa assim eu a 

situação estiver regularizada [51]. 

 Quanto aos hemoderivados, a sua dispensa está dependente da apresentação de um impresso 

próprio em papel, pois requer cuidados adicionais, tais como o registo dos lotes dispensados, com o 

respetivo CAUL (Certificado de Autorização da Utilização de Lote) e a assinatura do Farmacêutico com a 

data da dispensa. A dispensa da Talidomida exige também a apresentação de um documento próprio, em 

papel, em cada dispensa, com o objetivo de se evitarem os efeitos teratogénicos do fármaco (Anexo 

XXXIV). 

 O TSS acede ao sistema informático através do número da receita ou do número de processo do 

doente, e ao registar a data da próxima consulta, verifica quais os medicamentos prescritos, a sua dosagem 

e posologia, e a quantidade a ceder [53]. Deve ser dada medicação para três meses, desde que o valor total 

da mesma não ultrapasse os 100 € ou os 300 € (no caso do doente não ser do distrito do Porto). Acima deste 

montante o medicamento deve ser cedido apenas para um mês, a não ser que se trate de doentes 

transplantados renais e hepáticos, em que o fornecimento dos imunossupressores deve ser para três meses. 

Exceções a estas regras devem ser autorizadas pela Direção Clínica. O TSS prima sempre pelo bom senso, 

portanto são feitos ajustes dos quantitativos a dispensar consoante a apresentação comercial do 

medicamento, o número de dias de tratamento e os stocks disponíveis, de modo a facilitar um pouco o 

processo também ao doente [54]. 

 Caso não seja dispensada medicação suficiente até à próxima consulta, é entregue ao doente um 

documento de medicação pendente para levantamento posterior. Aquando do ato da dispensa, o 

Farmacêutico tem um papel bastante ativo no aconselhamento ao doente. É feita a entrega de um folheto 

informativo correspondente à terapêutica e são esclarecidas algumas questões acerca do tipo de fármaco, 

dos cuidados a ter (principalmente medicamentos de frio), dos custos inerentes e da importância em manter 

a terapêutica. É transmitido ao doente que toda a medicação remanescente após o término do tratamento 
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pode e deve ser devolvida ao hospital, através deste setor da Farmácia, sendo reaproveitada caso reúna 

condições. 

 É possível efetuar-se a venda de medicamentos em regime de Ambulatório, mas apenas em casos 

excecionais de rutura comprovada de stock em pelo menos três farmácias comunitárias ou em casos em que 

a necessidade da medicação é imediata, em situações de urgência [55]. 

 

4. Ensaios Clínicos  

O desenvolvimento de novos medicamentos envolve um processo de investigação rigoroso e 

demorado, estruturado em várias etapas, que permitem a determinação da segurança e eficácia do novo 

medicamento.  

De acordo com a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei nº 73/2015 de 27 de julho, que 

regula a investigação clinica, os Ensaios Clínicos são definidos como  "qualquer investigação conduzida 

no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou 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" 

[56]. 

De forma geral, um Ensaio Clínico tem como objetivo o acréscimo de conhecimento sobre o 

medicamento em estudo e envolve quatro fases sequenciais, que diferem no tempo de duração, nas 

caraterísticas da amostra e na finalidade que possuem (Anexo XXXV). Os Ensaios Clínicos em análise no 

CHP são maioritariamente de fase III, no então também existem alguns ensaios de fase II e IV. Existem 

dois deles da iniciativa do investigador, em que a farmacovigilância é da responsabilidade dos SF. 

 O processo de desenvolvimento de um Ensaio Clínico implementado no Hospital é longo e 

envolve diversas fases e intervenientes (Anexo XXXVI). 

4.1. Principais Intervenientes de um Ensaio Clínico 

Para que o Ensaio Clínico seja conduzido de forma eficaz é necessário a constante cooperação entre 

todos os seus intervenientes de forma a garantir a credibilidade dos dados obtidos.  

Dos intervenientes neste processo, destaca-se o Promotor que é responsável pela conceção, gestão, 

financiamento e pedido de aprovação do ensaio às entidades reguladoras (Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica; Comissão Nacional de Proteção de Dados e INFARMED); o Investigador que é um 

Médico com experiência profissional reconhecida para o exercício da atividade de investigação, o Monitor 

que é designado pelo Promotor e constitui o principal elo de ligação entre o Promotor e o Investigador, 

Durante o estágio, apercebemo-nos de todo o dinamismo inerente a este setor do Ambulatório, 

uma vez que há o contato direto com o utente e constantemente surgem situações novas. Tivemos 

possibilidade de acompanhar todo o processo de atendimento em regime de Ambulatório, de trabalhar 

com o sistema informático, de fazer a preparação da medicação a ceder, e de contactar com o doente 

em si.  
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sendo responsável pelo supervisionamento do EC; o Coordenador que faz a ponte entre Investigador, SF e 

o doente, e o Farmacêutico, responsável pelo EC que assegura todo o circuito do medicamento experimental 

(receção/verificação/armazenamento e dispensa) no centro de ensaio [57].  

4.2. Instalações da Unidade de Ensaios Clínicos  

De acordo com a legislação atual, os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o local onde se deve 

armazenar, controlar e dispensar o medicamento experimental (ME). Desta forma, os SF do CHP possuem 

um local próprio destinado aos EC – a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC). Este setor é constituído por 

duas salas contínuas que correspondem a um gabinete de trabalho e a uma sala de acesso restrito onde é 

feito o armazenamento dos ME (Anexo XXXVII). 

No gabinete de trabalho encontra-se guardada, em armários de acesso restrito, toda a documentação 

relativa aos Ensaios Clínicos que se encontram decorrer. 

Na sala de armazenamento, onde são guardados os medicamentos que podem ser conservados à 

temperatura ambiente ou a medicação devolvida, é feito o controlo e a monitorização da temperatura e 

humidade, através de um dispositivo (dataloger). Os ME que necessitam de temperatura entre os 2 – 8ºC 

são armazenados num frigorífico com temperatura monitorizada por sonda. O download dos dados dos 

dispositivos de controlo da temperatura e humidade deve ser feito quinzenalmente e estes são arquivados 

sob a forma de gráfico, após validação e assinatura do Farmacêutico, em pasta própria. 

 Na sala de armazenamento também existe um armário de acesso restrito destinado ao arquivo de toda 

a documentação dos ensaios já encerrados. De acordo com a legislação em vigor (Decreto-lei nº 102/2007, 

artigo 20) a documentação essencial do ensaio deve permanecer arquivada, no centro de ensaio, por um 

período de cinco anos após conclusão do estudo [58]. 

4.3. Receção, Verificação e Acondicionamento do Medicamento Experimental  

Os medicamentos destinados aos Ensaios Clínicos dão entrada nos Serviços Farmacêuticos através da 

zona de receção do APF. Após verificação dos dados e da integridade da encomenda é feito o 

preenchimento do impresso de receção do medicamento experimental (Anexo XXXVIII), pelo AOP e as 

encomendas são enviadas para a UEC. 

Após abertura da encomenda, o Farmacêutico responsável procede à verificação da medicação 

conferindo a identidade, o estado de conservação das amostras, a integridade das embalagens, a quantidade 

recebida (de acordo com o descrito no documento que acompanha a medicação – drug shipment receipt), 

o prazo de validade, o número de lote, a presença de certificados de análise e os dispositivos de registo de 

temperatura durante o transporte (dataloger). Caso o dataloger apresente um desvio de temperatura, o 

Promotor deve ser notificado e a medicação é colocada de quarentena de acordo com o procedimento 

descrito no Procedimento Geral de Ensaios Clínicos, enquanto se aguarda a resposta do Promotor.  

O acondicionamento do ME recebido é feito por ordem crescente de lote/número de tratamento, de 

acordo com as condições de temperatura indicadas pelo Promotor. 

Depois da verificação e armazenamento da encomenda o Farmacêutico responsável deve reportar 

imediatamente a sua receção na plataforma de cada estudo, de acordo com o método pré-estabelecido 

(usualmente IVRS - Interactive Voice Response System ou IWRS - Interactive Web Response System), 
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atualizar os registos de receção/inventário e arquivar os “Drug shipment receipt” e os certificados de análise 

no dossier do respetivo estudo [57, 58]. 

4.4. Prescrição, dispensa e administração do Medicamento Experimental 

A prescrição de um ME é efetuada pelo Investigador ou outro Médico autorizado em impresso próprio 

(Anexo XXXIX) devidamente preenchido com a identificação do doente, do ensaio em causa e do 

medicamento ou número de tratamento a ser dispensado e com a assinatura do Investigador.  

O ME pode ser dispensado sem manipulação prévia, mas caso seja necessário esta é efetuada na 

Produção após emissão da respetiva ordem de preparação, previamente validada e de acordo com as 

caraterísticas do fármaco e do doente.  

Após receber a prescrição o Farmacêutico procede à sua dispensa, com o auxílio da plataforma IWRS 

que permite a atribuição do lote a utilizar. O CHP possui uma base de dados, elaborada internamente pelo 

Farmacêutico responsável do setor, de todos os ensaios e do procedimento mais adequado de dispensa e 

receção para cada um. Inicialmente verifica-se o correto preenchimento do impresso e regista-se na área 

específica do mesmo o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote e prazo de validade. Para além 

disto, ainda se efetua o registo da dispensa no dossier do respetivo estudo e em formato digital. 

A dispensa pode ser efetuada ao Investigador, ao Coordenador do estudo, à unidade de internamento 

do doente, ou ao próprio doente. A administração pode ser efetuada pelo Enfermeiro ou Médico com 

formação para tal ou pelo próprio doente, em casa [57, 58]. 

4.5. Devolução e Destruição do Medicamento Experimental 

Os doentes devem devolver as embalagens após utilização (completa ou parcial) ou após expiração 

do prazo de validade, de modo a haver um maior controlo da medicação em ensaio. Habitualmente os 

medicamentos não utilizados são devolvidos ao Promotor sendo posteriormente destruídos em local 

adequado por inceneração. 

4.6. Visitas de Monitorização  

De forma a garantir a linearidade do processo, assegurar a qualidade dos dados obtidos e promover o 

sucesso do estudo são efetuadas visitas regulares ao centro por Monitores. 

Após aprovação do Ensaio Clínico é efetuada uma visita de início, com toda a equipa, de forma a ser 

apresentado o protocolo e debatidos todos os procedimentos a adotar para este estudo (data de entrega de 

amostras, prescrição, dispensa, preparação e devolução/destruição). Durante o período em que o EC decorre 

são efetuadas visitas periódicas nas quais o Monitor verifica o acondicionamento da medicação, os registos 

efetuados e a qualidade dos dados obtidos, alertando caso seja necessário efetuar alterações. No final do 

EC é efetuada uma visita de encerramento na qual se avalia qualidade dos resultados obtidos [57, 58]. 
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III. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

1. Ações de Formação/Apresentações 

Durante os dois meses do nosso estágio, foi-nos feito o convite para assistirmos a três Ações de 

Formação realizadas na biblioteca dos SF, por entidades exteriores ao Hospital, com o objetivo de elucidar 

a equipa de Farmacêuticos do HSA acerca de novos fármacos, estudos em curso ou outras questões 

pertinentes para a comunidade hospitalar. Foram momentos de aquisição de conhecimento para todos os 

presentes, principalmente para nós estagiárias, que assistimos com afincado interesse à discussão de ideias 

e transmissão de testemunhos e experiências entre os Farmacêuticos deste Hospital e os oradores. A 

descrição das Ações frequentadas, encontra-se em anexo (Anexo XXXXI). 

2. Palestras 

Frequentámos duas Palestras Formativas, durante o nosso estágio, no exterior do CHP. Tivemos 

oportunidade de acompanhar uma das Farmacêuticas, Dra. Paulina Aguiar, e de conhecer, desta forma, um 

ambiente de troca de experiências e conhecimento entre profissionais de saúde de vários pontos do mundo. 

A descrição das Palestras frequentadas, encontra-se em anexo (Anexo XXXXI). 

3. Reuniões de Auto-Imunes - Medicina Interna 

Uma atividade na qual participámos e que nos suscitou muito interesse foi a reunião semanal do 

departamento das doenças auto-imunes, onde estivemos presentes por duas vezes, a convite da Dra. Paulina 

Aguiar. Nestas reuniões, são discutidos diversos casos clínicos de difícil resolução, apresentados 

essencialmente por Médicos Internistas do HSA, mas também de Centros Hospitalares exteriores. O 

objetivo é que o debate de ideias culmine numa proposta terapêutica ajustada para o doente em si, mesmo 

que isso implique uma autorização especial para a dispensa do medicamento.  Destacamos a importância 

da presença do Farmacêutico Hospitalar nestas reuniões, pois a sua experiência pode em muito contribuir 

para a resolução destes casos. A sua intervenção passa por esclarecer dúvidas acerca dos custos inerentes 

ao tratamento, dos efeitos adversos, de experiências passadas, dos procedimentos burocráticos associados, 

etc. Esta é uma vertente que revela o potencial que o Farmacêutico Clínico pode ter, sendo a sua futura 

integração nas equipas médicas uma mais valia a todos os níveis. 

4. Revertências 

Uma das funções da Farmácia de Ambulatório é rececionar os medicamentos dispensados neste setor, 

mas que por alguma razão não foram utilizados. É feito o registo do dia e da pessoa que recebeu a 

Durante o período em que estivemos na UEC foi possível conhecer alguns dos ensaios clínicos em 

funcionamento no CHP (Anexo XXXX) e acompanhar todos os processos inerentes. Procedemos ao 

registo da receção, dispensa e de todas as verificações necessárias. Assistimos a várias visitas de 

monitorização e a uma visita de início de estudo. 
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devolução, e posteriormente é averiguado se esses medicamentos cumprem os critérios de aceitação para 

poderem ser cedidos a outros doentes [59]. Enquanto estagiárias, fomos responsabilizadas por conferir toda 

a medicação revertida que permanecia em stand by no Ambulatório. Selecionámos como viáveis, 

medicamentos cujos blisters permaneciam inviolados, dentro do prazo de validade e com embalagens em 

bom estado, que sugeriam boas condições de armazenamento. Neste conjunto de medicamentos 

identificámos alguns que não são de uso hospitalar, mas que reservámos para serem doados a grupos 

carenciados, através de uma campanha de recolha a decorrer em parceria com uma Organização não 

Governamental (ONG). Foram também reservados para este fim, alguns medicamentos hospitalares que 

apesar de não apresentarem condições para dispensa ao público de Ambulatório, ainda estão íntegros e 

podem satisfazer necessidades de pessoas carenciadas.  

Este processo foi posteriormente conferido por um Farmacêutico, que procedeu segundo as normas e 

deu entrada da medicação no sistema informático, no Circuito do Medicamento (CdM). 

5. Intervenção Farmacêutica – Casos Clínicos 

Durante a nossa semana de formação no setor da DID, apercebemo-nos das constantes intervenções 

farmacêuticas feitas aquando da validação das prescrições dos doentes internados. Conscientes da 

importância destas intervenções para a saúde do doente, decidimos estudar alguns casos em particular, de 

modo a compreendermos em que consistiam as incongruências detetadas ao nível da farmacoterapia. 

Através do setor de Cuidados Farmacêuticos tivemos acesso aos dados em questão e fizemos a interpretação 

possível dos casos, que apresentamos em anexo (Anexo XXIX). 

6. Curso de Boas Práticas Clínicas  

Aquando da passagem pelo setor dos Ensaios Clínicos, surgiu o interesse pela realização do curso de 

Boas Prática Clínicas (GCP), fundamental para singrar nesta área. Optámos por fazer um pequeno curso 

online, “Good Clinical Practice (Investigator Version)” que nos permitiu adquirir bastante conhecimento 

acerca das funções do investigador num Ensaio Clínico e das práticas que deve seguir. No final, a avaliação 

de conhecimentos foi feita através de questões online, e após aprovação, obtivemos o nosso certificado 

“Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate”(Anexo XXXXII).  

As Boas Práticas constituem um conjunto de requisitos de qualidade que devem ser respeitados no que 

diz respeito à conceção, realização, registo e notificação dos EC realizados em humanos, de modo a ser 

comprovada a eficácia e segurança de um novo medicamento e de forma a que os EC sejam aceites pelas 

entidades reguladoras. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No final deste estágio curricular em Farmácia Hospitalar, surge a necessidade de fazer um balanço geral 

ao período de formação que concluímos no Centro Hospitalar do Porto. Por um lado, a sensação é a de que 

crescemos muito enquanto futuras Farmacêuticas, aprendemos imenso acerca de uma área profissional até 

então desconhecida para nós, aplicámos os conhecimentos teóricos obtidos no curso e sentimo-nos úteis, 

por nos terem dado oportunidade de participar ativamente nas atividades diárias de um Farmacêutico 
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Hospitalar. Contatámos com variadíssimos medicamentos restritos ao uso hospitalar, passando a conhecer 

melhor a sua ação terapêutica e demais características.  

Foi interessante perceber a importância dos Serviços Farmacêuticos dentro de um Hospital, e constatar 

como a organização dos diferentes setores internos, permite o bom funcionamento de todo o circuito do 

medicamento e a resposta ao doente. A equipa do CHP trabalha em conjunto para a gestão racional dos 

medicamentos e dos recursos, garantindo a distribuição da medicação aos utentes, o apoio às equipas 

médicas e de enfermagem, e assim o aumento da qualidade na prestação de cuidados de saúde. 

Em suma, concluímos que esta experiência foi muito positiva para cada uma de nós, e que todos os 

objetivos traçados inicialmente foram alcançados, tendo este estágio superado as nossas expetativas no que 

toca à aprendizagem e à confiança depositada. Certamente que estaremos agora mais aptas a prosseguir a 

nossa grande vontade de nos tornarmos profissionais de excelência!  
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ANEXOS 
 

Anexo I – Certificado ISO do CHP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Organização dos Recursos Humanos nos SF do CHP 
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Anexo III – Organização do Estágio Curricular 

MÊS SEMANA 
GRUPO 1 GRUPO 2 

Catarina Carolina Patrícia 

S
E

T
E

M
B

R
O

 5 a 9 Leitura das Instruções de Trabalho 

12 a 16 APF UFO Produção 

19 a 23 Ensaios Clínicos Produção UFO 

26 a 30 UFO Ambulatório 

O
U

T
U

B
R

O
 

3 a 7 Produção APF 

10 a 14 Ambulatório DID 

17 a 21 DID Ensaios Clínicos 

24 a 31 Elaboração do Relatório 

 
Anexo IV – Esquema do Circuito do Medicamento 
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Anexo V –  Sistema de kanbans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Planta do Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo VII – Sala de Produção de Medicamentos Não Estéreis  
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Anexo VIII - Ordem de Preparação de um Medicamento Não Estéril 
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Anexo IX – Composição de um Medicamento Não Estéril produzido 
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Anexo X – Ordem de Preparação de um Medicamento Estéril 
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Anexo XI – Rótulo de um Medicamento Estéril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – Câmara de Fluxo Laminar na Sala de Preparação de Estéreis 
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Anexo XIII – Ordem de Preparação de um Medicamento de Nutrição Parentérica 
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Anexo XIV – Bomba de Enchimento Automático para preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica 
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Anexo XV – Esquema das regras exigidas nas diferentes zonas da Unidade de Farmácia Oncológica 

 

 

Anexo XVI – Zona Branca da Unidade de Farmácia Oncológica 
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Anexo XVII - Zona Negra da Unidade de Farmácia Oncológica 
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Anexo XVIII – Impressos de prescrição do Hospital de Dia (rosa) e do Internamento (verde) 
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Anexo XIX - Exemplo de um Protocolo Clínico - Protocolo Oncológico/Quimioterapia e Radioterapia 
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Anexo XX – Ordem de Preparação e Rótulo de um Medicamento Citotóxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2016/2017  

 
 

46 

Anexo XXI – Sistemas de Reposição de stocks usados na Distribuição Clássica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXII – Esquema do carro e Impresso do Registo de Processamentos e Emissão de Listas de 

Unidose 

 

 

Sistema de reposição por HLS

Figura 1

Sistema de reposição por stock nivelados -
ex: Pyxis® da Unidade de Cuidados 

Intensivos do CHP.

Figura 2

Sistema de reposição por 
kanban

Figura 3
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Anexo XXIII- Sistema de Distribuição Semiautomático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo XXIV- Esquema geral da Validação e Aviamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos   



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2016/2017  

 
 

49 

Anexo XXV - Requisição de Material de Penso  
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Anexo XXVI - Prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo XXVII- Requisição/Distribuição e Administração dos Hemoderivados 
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Anexo XXVIII - Requisição de Estupefacientes  

 
  



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2016/2017  

 
 

53 

Anexo XXIX - Casos clínicos  

 

Primeiro caso clínico: 

 

 O primeiro caso clínico é referente a uma prescrição médica do dia 18-10-2016 de um indivíduo 

internado na unidade de Nefrologia do sexo masculino, 55 anos e 95 kg. O doente apresentava um valor de 

creatinina de 1,42 mg/dl e uma clearance de creatinina de 55,2 ml/min, um valor baixo. Foi admitido com 

uma situação de Insuficiência Renal.  

 A prescrição médica era constituída pela seguinte farmacoterapia, organizada em esquema: 

 

 Esta prescrição médica foi avaliada pelo farmacêutico e, apesar de concordante em todos os 

restantes fármacos, surgiram dúvidas quanto à posologia do Ganciclovir. Recorrendo ao auxiliar UpToDate, 

é possível verificar que, com o valor bioquímico de clearance renal de 55,2 ml/min, para uma terapia de 

manutenção, a dose deveria muito inferior àquela prescrita. 

 Após intervenção farmacêutica, o médico reviu e prescreveu 250 mg de 24/24h. Uma 

sobredosagem poderia provocar efeitos adversos no doente, nomeadamente toxicidade hematológica [A] 

 

 

 

 

 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2016/2017  

 
 

54 

Segundo caso clínico: 

 

 O caso clínico remete para uma prescrição médica efetuada no dia 26-10-2016 pelo serviço clínico 

de Medicina A. Para este doente não foi possível a recolha dos dados clínicos e bioquímicos pelo que a 

informação que obtivemos é que se trata de um indivíduo do sexo masculino.  

 A farmacoterapia incluia:  

 

 

 
  

 O doente encontra-se numa terapia antirretroviral com combinação de quatro fármacos de classes 

distintas. Esta diversidade permite um aumento de alvos terapêuticos e um benefício clínico. Neste caso, 

não está a ser seguida uma terapêutica de primeira linha que inclui dois fármacos nucleósidos inibidores da 

transcriptase reversa em conjunto com um fármaco de outro grupo terapêutico. [B, C] 

 O Ritonavir é um fármaco que associado ao Darunavir permite uma melhoria na eficácia da 

terapêutica. Dessa forma, o farmacêutico ao validar a prescrição médica não considerou correta a posologia 

de 24/24h do Ritonavir. A posologia do Darunavir também era elevada pelo que foi colocada em 

"Observações da Farmácia" um alerta para o médico rever. 

 Após esta intervenção farmacêutica o médico alterou a frequência de administração do Ritonavir 

para 12/12h. Além disso, permitiu rever e alterar a dosagem do Darunavir para metade, 600 mg. Esta 

sobredosagem poderia ter levado a efeitos adversos, com possível toxicidade e monitorização exigente dos 

sinais vitais e ECG. [B] 

 

 

[A] US. National Library of Medicine - Medline Plus, Ganciclovir. Acessível em: 

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html [acedido a 29 Novembro de 2016] 

 

[B] Plano Nacional para a infeção VIH/SIDA - Recomendações Portuguesas para o tratamento da infeção 

por VIH-1 e VIH-2 - Direção Geral da Saúde, 2015. 

 

[C] INFARMED (2015) - Medicamentos ARV para o tratamento da infeção por vírus da imunodeficiência 

humana. Acessível em: htto://www.infarmed.pt [Acedido em 30 Novembro de 2016] 
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Anexo XXX – Balcões de Atendimento da UFA 

 

Anexo XXXI – Armazém avançado da UFA (gavetas organizadas por patologia e por ordem alfabética) 
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Anexo XXXII - Armazém avançado da UFA (frigoríficos) 
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Anexo XXXIII – Termo de Responsabilidade 
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Anexo XXXIV – Documento obrigatório para dispensa de Talidomida no Ambulatório 
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Anexo XXXV - Fases de um Ensaio Clínico 

 

Anexo XXXVI: Processo de desenvolvimento de um Ensaio Clínico no Hospital 
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Anexo XXXVII - Planta das salas da UEC 

 

 
Planta do Gabinete de Trabalho da UEC  

 
Planta da Sala de Armazenamento de ME da UEC 
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Anexo XXXVIII - Impresso de receção da Medicação de Ensaio Clínico 
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Anexo XXXIX - Impresso de Prescrição de Medicação para Ensaio Clínico 
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Anexo XXXX – Interpretação de alguns Ensaios Clínicos em curso no CHP 

 

ENSAIO CLINICO 

 

INDICAÇÕES 

TERAPÊUTICAS 

DESENHO DO ESTUDO 
PRINCIPAL 

OBJECTIVO 

BASE 

(HGS1006-C1113 

Belimumab) 

Anticorpo monoclonal 

recombinante humano IgG1λ 

usado para a diminuição da 

atividade dos linfócitos B em 

doentes com Lúpus 

Eritematoso Sistemático. 

Estudo randomizado com 5000 

doentes, com dupla ocultação, 

randomizado 1:1 com 

Belimumab e terapia padrão 

versus placebo e terapia padrão. 

Avaliar 

mortalidade e 

efeitos adversos 

após um ano. 

ULTRAGENYX 

(UX003-β-

glucuronidase 

humana 

recombinante- 

rhGUS) 

Terapêutica de reposição 

enzimática a longo prazo para 

o tratamento de 

Mucopolissacaridose tipo 7 

(deficiência lipossómica de β-

glucuronidase). 

Terapêutica de reposição 

enzimática a longo prazo para o 

tratamento de 

Mucopolissacaridose tipo 7 

(deficiência lipossómica de β-

glucuronidase). 

- 

MK-3475 

(Pembrolizumab) 

Anticorpo monoclonal 

recombinante IG4/kappa 

usado para a diminuição da 

atividade dos linfócitos B e T 

em doentes com cancro 

recorrente/metastático da 

cabeça e pescoço. 

Ensaio intervencional de fase 

III, com controlo ativo sem 

ocultação. 446 doentes 

randomizados 1:1 em 

Pembrolizumab versus 

tratamento padrão durante 24 

meses. 

Comparar 

sobrevivência 

global e avaliar 

perfil de 

segurança e 

tolerância do 

Pembrolizumab. 

CHECKMATE 

(BMS-936558 

Nivolumab) 

Anticorpo monoclonal 

recombinante IG4/kappa 

usado para a diminuição da 

atividade dos linfócitos B e T 

em doentes com cancro do 

pulmão de não pequenas 

células escamosas. 

Ensaio de fase II, aberto, com 

950 doentes em monoterapia 

com Nivolumab que tenham 

recebido tratamento prévio 

sistémico. 

Determinar 

incidência de 

efeitos adversos, 

avaliar 

sobrevivência 

global e a taxa de 

resposta obtida. 

BITRIAL 

(BI 655066 

Secukinumab) 

Anticorpo monoclonal 

humano G1/κ-class (IgG) anti-

interleucina-17ª usado para 

suprimir a cascata inflamatória 

induzida pela citocina IL-17A, 

em doentes com psoríase 

moderada a crónica. 

Ensaio multinacional, 

duplamente cego, duplamente 

dummy com randomização 

inicial entre Secukinumab e 

Adalimumab e randomização 

posterior deste grupo após 

avaliação da eficácia clínica. 

Estudar eficácia e 

segurança do 

Secukinumab em 

comparação com 

Adalimumab. 

SUGAMMADEX 
Sugammadex é uma gama 

ciclodextrina modificada que 

Estudo randomizado da 

iniciativa do investigador com 

Estudo da eficácia 

e redução da dose 
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tem a capacidade de formar 

um complexo com um agente 

bloqueador neuromuscular. 

35 doentes após cirurgia com 

rocurónico versus bloqueador 

neuromuscular reverso com 

Sugammadex. 

de anestésico. 

Avaliação da 

qualidade de 

recuperação. 

RING (Rituximab) 

Anticorpo monoclonal 

quimérico rato/homem 

dirigido contra proteína CD20 

dos linfócitos B. Utilizado no 

tratamento de nefrite lúpica 

com proteinúria persistente. 

Ensaio aberto de fase III, da 

iniciativa do investigador, em 

194 doentes com adição de 

Rituximab ao tratamento padrão 

versus isolado. 

Remissão, 

resposta renal 

completa em dois 

anos de 

tratamento. 

START Não aplicado. 

Ensaio internacional 

randomizado que compara 

terapia antecipada versus 

deferida em 4000 indivíduos 

infectados com HIV-1. 

Determinar as 

diferenças na 

mortalidade e 

morbilidade. 

OPTIMISE 

(Secukinumab) 

Anticorpo monoclonal 

humano G1/κ-class (IgG) anti-

interleucina-17ª usado para 

suprimir a cascata inflamatória 

induzida pela citocina IL-17A, 

em doentes com psoríase em 

placas moderadas a severas. 

Fase IIIb, aberto, com 2257 

pacientes. Estudo da terapia de 

manutenção, após 24 semanas 

de tratamento padrão, com 

randomização entre 

administração de Secukinumab 

de 4/4 semanas versus 6/6 

semanas. 

Avaliar eficácia, 

segurança e 

tolerabilidade. 

Estudar a 

qualidade de vida 

e produtividade 

laboral. 

GO 29456 

(Atezolizumab) 

Anticorpo monoclonal de 

isotipo IgG1 dirigido contra 

PD-L1 

Ensaio fase III em regime aberto 

com 1200 doentes aleatorizados 

com Atezolizumab em 

combinação com Carboplatina e 

Paclitaxel em comparação com 

a mesma combinação mas com 

Bevacizumab e Atezolizumab, 

Carboplatina e Paclitaxel e 

Bevacizumab em comparação 

com a mesma terapia sem 

Atezolizumab. 

Avaliar a 

segurança, 

tolerabilidade e 

farmacocinética. 

ISIS 420915 

Oligonucleótido antisense de 

2ª geração que tem como alvo 

a transtirretina para doentes 

com PAF (Polineuroparia 

Amiloidótica Familiar). 

Estudo fase II/III de dupla 

ocultação controlado por 

placebo ao longo de 65 semanas 

com 135 doentes aleatorizados 

2:1 (90 doentes no braço do 

Avaliar da 

eficácia, 

segurança e 

tolerabilidade 

bem como 

farmacocinética 
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tratamento com ISIS e 45 com 

placebo). 

do fármaco sob 

administração 

subcutânea. 

NEPTUNE (MEDI 

4736 

Durvalimumab) 

Imunoglobulina humana IgG2 

dirigida contra CTLA-4 dos 

linfócitos T, inibindo a sua 

ativação e libertando citocinas. 

Utilizado em doentes com 

carcinoma de pulmão de não 

pequenas células avançado ou 

metastizado 

Estudo multicêntrico, aberto de 

fase III com 960 doentes 

aleatorizados com o 

medicamento experimental em 

combinação com 

Tremelimumab em comparação 

com o tratamento padrão 

Avaliar eficácia 

da associação 

tendo em conta a 

sobrevivência 

global. Avaliar 

farmacocinética, 

imunogenicidade 

e perfil de 

segurança e 

tolerabilidade. 

TOURMALINE 

(MLN 2238 

Ixazomib) 

Ixazomib é um péptido de 

ácido borónico modificado 

que tem como alvo o 

proteossoma. Utilizado em 

doentes com Mieloma 

Múltiplo diagnosticado de 

novo não tratados com células 

estaminais. 

Ensaio fase III com dupla 

ocultação para 761 doentes com 

aleatorizados 3:2 com Ixazomib 

oral como terapêutica 

manutenção. 

Estudar o efeito 

da terapêutica de 

manutenção 

SONAR 

(ABT-627 

Atrasentan) 

Atrasentan inibe seletivamente 

a ligação de péptidos do 

endotélio com o receptor 

ETA, inibindo uma progressão 

da neuropatia diabética em 

doentes com diabetes tipo 2 e 

nefropatia. 

Estudo duplamente cego, 

paralelo, randomizado em 4148 

doentes com placebo e 

atrasentan durante 48 meses. 

Avaliar efeito 

terapêutico, 

efeitos na 

mortalidade e 

morbilidade 

cardiovascular. 

DANUBE 

(MEDI 14736 

É uma imunoglobulina 

humana da IgG1k que inibe a 

ligação PD-L1, estimulando 

uma resposta imunológica 

antitumoral. Utilizada em 

doentes com cancro urotelial 

da bexiga e estadio IV. 

Estudo de fase III sem ocultação 

em 525 doentes randomizados 

1:1:1 em terapia com o 

medicamento experimental, este 

combinado com Tremilimumab 

e uma terapia convencional. 

Determinação da 

eficácia e 

segurança da 

combinação. 
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 Anexo XXXXI – Ações de formação/Palestras frequentadas durante o estágio no CHP 
 

FORMAÇÃO DATA/HORÁRIO SUMÁRIO FORMADOR(A) 

Triumeq- Dados 

de eficácia e 

segurança 

(DTG/ABC/3TC) 

– ViiV 

HealthCare 

14/09/2016 

14h30 – 15h30 

Apresentação de um regime terapêutico inovador 

no tratamento do VIH (Vírus da Imunodeficiência 

Humana), constituído por um só comprimido com 

Dolutegravir, Abacavir e Lamivudina. Discussão 

dos dados de eficácia e segurança que comprovam 

a potencialidade deste fármaco. 

Zita Viegas 

Da proteção à 

escolha: Nova 

era dos 

medicamentos 

biológicos? - 

Abbvie 

19/10/2016 

15h00 – 16h00 

 

Apresentação sobre as vantagens e desvantagens 

da substituição dos medicamentos biológicos por 

biossimilares, em meio hospitalar. Referência aos 

estudos realizados no âmbito da comparação entre 

os medicamentos de referência e os seus similares. 

Debate sobre a situação atual de Portugal no 

consumo destes fármacos e a aposta da Abbvie 

nos medicamentos biológicos e na área da 

Imunologia. 

Sofia Borges 

Estratégias de 

prevenção 

pneumocócica na 

população adulta 

- Pfizer 

26/10/2016 

14h30 – 15h30 

 

Exposição acerca do impacto global da doença 

Pneumocócica, sua classificação e fatores de risco. 

Apresentação dos diferentes tipos de vacinas da 

Pfizer, para prevenção pneumocócica, 

nomeadamente a VPC13 (conjugada) e a VPC23, 

direcionadas a múltiplos serotipos. Discussão da 

importância da vacinação nas crianças e nos 

adultos, na comunidade e a nível hospitalar, bem 

como das comparticipações destas vacinas para 

diferentes grupos de doentes. 

farmacêutica da 

Pfizer 

 

PALESTRA DATA/HORÁRIO SUMÁRIO 

Porto’ 

Autoimmune 

Meeting 

(PAM) 

20 / 10/ 2016 

09h00 – 18h00 

Encontro organizado pela Unidade de Imunologia Clínica do HSA, onde 

imunologistas experientes debateram os últimos avanços da comunidade 

científica no que toca à Imunopatologia das Doenças Auto-imunes e à 

Imunodeficiência em si. Discussão de fármacos biológicos cuja eficácia 

clínica é evidente em muitas dessas doenças. 

Jornadas de 

Medicina 

Intensiva do 

Porto (JMIP) 

21 / 10/ 2016 

09h00 – 18h00 

Encontro organizado pela Unidade de Cuidados Intensivos do CHP, onde 

profissionais de saúde ligados aos Cuidados Intensivos, abordaram questões 

relacionadas com a Infeção e Antiobioterapia em Cuidados Intensivos, bem 

como questões da relação com o doente. Discussão da resistência aos 

antibióticos e da importância da prescrição consciente. 
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Anexo XXXXII – Certificado Curso de Boas Práticas 
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1. INTRODUCTION  

 

Prostaglandins (Fig. 1) are unsaturated carboxylic acids, consisting of a 20-carbon 

skeleton that also contains a five-member ring and two lateral chains (α and ω chains) and 

are based upon the fatty acid, arachidonic acid.1  

 

 

Fig. 1: General structure of prostaglandins 

 

There are four principal bioactive prostaglandins generated in vivo: prostaglandin (PG) 

E2 (PGE2), prostacyclin (PGI2), prostaglandin D2 (PGD2) and prostaglandin F2α (PGF2α). They 

are ubiquitously and act as autacrine and paracrine lipid mediators to maintain local 

homeostasis in the body, presenting effects on smooth muscle, gastric 

acid secretion, platelet aggregation, the endocrine system, modulation of inflammation and 

various metabolic processes. 2 

 

PGF2α is a stable prostaglandin that stimulates the contraction of uterine and bronchial 

smooth muscle and produces  vasoconstriction (tightening) in some blood vessels.3 Several 

studies demonstrated the ability of this prostaglandin to accelerate the degradation of 

corpus luteum during luteal phase. Therefore, the development of prostaglandins analogues 

and their use for estrus synchronization and parturition control attracted a high economic 

interest in veterinary field.4  

 

Alfaprostol (Fig. 2) is a synthetic methyl ester analogue of PGF2α, and it is commercially 

available under de name Gabbostrim. 

 

 

Fig. 2: Chemical structure of Alfaprostol 

α chain 

ω chain 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=5964
http://www.sciencedirect.com/topics/page/Secretion
http://www.sciencedirect.com/topics/page/Platelet_aggregation
http://www.sciencedirect.com/topics/page/Endocrine_system
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This drug can be use in veterinary medicine to induce labor in animals which allows the 

manipulation of the delivery time according to the industry’s convenience, increased the 

surviving rate of the animals and providing a better monitoring during the parturition.5  

 

2. AIM 

 

Due the importance of prostaglandins analogues like Alfaprostol the Imramovský 

Synthetic Research Group of Medicinal Chemistry & Technology (Institute of Organic 

Chemistry and Technology, Faculty of Chemistry, University of Pardubice, Czech Republic) is 

working in the research project “Development of new perspective technology for 

prostaglandins”. During my Erasmus period, I collaborated in the part of this research project, 

specifically, I have been working on the repetition of some experiments as well as on the 

synthesis of new intermediates that can serve in the future for the synthesis of the AP -

chain. 
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3. EXPERIMENTAL PART: 

3.1. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-

hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one: 

 

(3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one 

is a molecule base for all the reactions carried out to the synthesis of Alfaprostol omega 

chain. Therefore, triple bond bromide need to be synthesized frequently so that we always 

have this molecule available in the laboratory. 

Since this set of reactions for (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-

2H-cyclopenta[b]furan-2-one synthesis has been performed many times across the group, I 

will not present the structural elucidation of the molecules involved in this synthesis. 

 

3.1.1.  Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-2-oxohexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-5-yl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate (2): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 1. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl[1,1'-biphenyl]-4-

carboxylate (2) (CBr4 – tetrabromomethane; PPh3 – triphenylphosphine; DCM – dichloromethane) 

 

PROCEDURE: 

3.6 eq of tetrabromomethane (20.5 g, 61.7 mmol) was dissolved in dry dichloromethane (150 

mL) under argon atmosphere. The mixture was cooled until 0 ºC and 1.8 eq of 

triphenylphosphine (32.4 g, 123.3 mmol) was add. After cooled down the mixture to –  78  ºC, 

the solution of 1 eq of (3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-

yl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate (1, 12.0 g, 34.0 mmol) in dichloromethane (150 mL) was add 
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and let to react for 2h. Then the reaction was let stirred overnight at room temperature (RT). 

After quenched with saturated solution of ammonium chloride and extracted twice with 

dichloromethane, the organic phase was dried with sodium sulfate anhydrous and 

concentrate in rotary. The resulted solid was purified by chromatographic column 

hexane/ethyl acetate (2:1) to afford 12,17 g of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-2-

oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate (2) (isolated yield 71 

%). 

 

3.1.2. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-5-hydroxyhexahydro-

2H-cyclopenta[b]furan-2-one (3): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 2. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one (3). (K2CO3 – 

potassium carbonate; THF – tetrahydrofuran; MeOH – methanol) 

 

PROCEDURE: 

1 eq of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-

yl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate (2, 12.2 g, 24.0 mmol) was dissolved in a mixture of 

Tetrahydrofuran/Methanol (150/300 mL) and 0.695 eq of potassium carbonate (2.3 g, 16.7 

mmol) was added, then the temperature was increased to 35 ºC and stirred for 2h. The 

tetrahydrofuran was evaporated in rotary and the reaction was cooled with ice bath. The 

precipitate obtained was filtrate. 50 mL of 10 % HCl solution was added until pH = 1 and then 

the mixture was stirred for 15 minutes. After quenched with 50 mL of water and extracted 

twice with ethyl acetate, the organic phase was dried with sodium sulfate anhydrous and 

concentrate in rotary. The resulted solid was purified by chromatographic column 

hexane/ethyl acetate (1:1) to afford 5,45 g of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-5-

hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one (3) (isolated yield 70%) 
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3.1.3. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-

2H-cyclopenta[b]furan-2-one (4): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 3. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one (4). (TBAF.3H2O 

– tetra-n-butylammonium fluorite trihydrate; THF – tetrahydrofuran) 

 

PROCEDURE: 

1 eq of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(2,2-dibromovinyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-

one (3, 5.5 g, 16.7 mmol) was dissolved in tetrahydrofuran (200 mL) and the mixture was 

cooled at 0 ºC, then 2 eq of tetra-n-butylammonium fluorite trihydrate (10.6 g, 33.4 mmol) 

was added and 20 minutes later the temperature was increased to 50 ºC and stirred 

overnight. After quenched with water (40 mL) and extracted twice with ethyl acetate, the 

organic phase was dried with sodium sulfate anhydrous and concentrate in rotary. The 

mixture was purified by chromatographic column hexane/ethyl acetate (2:1) to afford 1,71 g 

of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one (4) 

(isolated yield 42 %). 

 

3.2. Synthesis of Alfaprostol Omega Chain: 

 

The synthesis of the Alfaprostol omega chain has already been effected through 

several methods, so we decided to test a new method that involves the synthesis of a 

Grignard reagent and the its reaction with an alkyne aldehyde. 

In the first place, I did the synthesis of alkyne aldehyde that will be used in the 

Grignard reaction. 

Then to test the method of Grignard reaction and to improve its yield, two trials were 

first carried out with benzaldehyde and when the appropriate conditions were found the 

reaction was carried out with alkyne aldehyde. 
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3.2.1. Synthesis of 3-((3aR,4S,5R,6aS)-5-(ethoxymethoxy)-2-oxohexahydro-

2H-cyclopenta[b]furan-4-yl)propiolaldehyde (6) (alkyne aldehyde): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 4. Synthesis of 3-((3aR,4S,5R,6aS)-5-(ethoxymethoxy)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-4-yl)propiolaldehyde 

(6)  . (i-ProMgCl – isopropylmagnesium chloride; DMF – dimethylformamide; THF – Tetrahydrofuran)   

 

PROCEDURE: 

1 eq of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-(ethoxymethoxy)hexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-2-one (5, 725 mg, 2.4 mmol) was dissolved in dry tetrahydrofuran (40 mL) 

under argon atmosphere and the mixture was cooled at - 80 ºC, then 2 eq of 

isopropylmagnesium chloride (2.5 mL, 4.8 mmol) was added and stirred for 15 minutes. Later 

2.5 eq of dimethylformamide (460 µL, 6.0 mmol) was added and stirred for 2 hours, after 

that 1 more eq of dimethylformamide (185 µL, 2.4 mmol) was added and stirred for an 

additional hour. The reaction mixture was slowly warmed up at RT and then quenched with 

10% HCl solution (40 mL) and extracted twice with ethyl acetate, the organic phase was dried 

with sodium sulfate anhydrous and concentrate in rotary. The mixture was purified by 

chromatographic column hexane/ethyl acetate (2:1) to afford 0.210 g of 3-((3aR,4S,5R,6aS)-

5-(ethoxymethoxy)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-4-yl)propiolaldehyde (6) 

(isolated yield 35 %). 

 

IDENTIFICATION: 

3-((3aR,4S,5R,6aS)-5-(ethoxymethoxy)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta [b]furan-4-

yl)propiolaldehyde (6), colorless oil: 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.17 (d, J = 0.8 Hz, 1H),  5.13 – 5.10 (m, 1H), 4.68 (s, 2H), 4.32  

(q, J = 3.7 Hz, 1H), 3.61-3.56 (m, 2H), 3.17-3.14 (m, 1H), 3.07  (t, J = 3.3 Hz, 1H) 2.89-2.85 (m, 

1H), 2.57 (dd, J = 15.4, 3.2 Hz, 1H), 2.32-2.30 (m, 2H), 1.20 (t, J = 7.1 Hz, 3H);  
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13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 176.5, 176.6, 95.5, 94.2, 83.6, 83.3, 81.9, 63.9, 44.1, 44.0, 

38.1, 35.4, 15.1. 

 

3.2.2. Synthesis of 3-cyclohexyl-1-phenylpropan-1-ol (10): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 5.Synthesis of 3-cyclohexyl-1-phenylpropan-1-ol (10). (Mg – magnesium; RT – room temperature) 

 

PROCEDURE: 

To 4.1 eq of Magnesium (189 mg, 7.7 mmol) and an iodine crystal under argon atmosphere 

was added 20 mL of diethyl ether and 1 mL of iodine methane. Then 4 eq of (2-

bromoethyl)cyclohexane (7) (1.4 g, 7.5 mmol) dissolved in diethyl ether (20 mL) was added 

slowly to the reaction. Once the reaction begins the solution was maintain in a gentle reflux 

for 30 minutes. The mixture was cooled at 0 ºC and a solution of benzaldehyde (9) (200 mg, 

1.9 mmol) in diethyl ether (20 mL) was slowly added and let stirred at RT for 1 hour. The 

mixture was quenched with 25 mL of 10% HCl solution and extracted twice with ethyl acetate, 

the organic phase was dried with sodium sulfate anhydrous and concentrate in rotary. The 

mixture was purified by chromatographic column hexane/ethyl acetate (20:1) to afford 0.221 

g of 3-cyclohexyl-1-phenylpropan-1-ol (10) (isolated yield 54 %). 

 

IDENTIFICATION: 

3-cyclohexyl-1-phenylpropan-1-ol (10), white solid, melting point: 44 – 47 °C: 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.26 -7.21 (m, 4H), 7.19 – 7.15 (m, 1H), 4.55 - 4.48 (m, 1H), 

1.78  (br, 1H), 1.73 – 1.50 (m, 7H), 1.25-1.18 (m, 1H), 1.16 – 0.97 (m, 5H), 0.80-0.70 (m, 2H);  

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 145.1, 128.6, 127.6, 126.0, 75.2, 37.8, 36.6, 33.6, 33.5, 33.41, 

26.8, 26.5. 
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3.2.3. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-

5-(ethoxymethoxy)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one (11): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 6. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-5-(ethoxymethoxy)hexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-2-one (11). (Mg – magnesium; RT – room temperature;) 

 

PROCEDURE: 

To 5.1 eq of Magnesium (86 mg, 3.5 mmol) and an iodine crystal under argon atmosphere 

was added 25 mL of diethyl ether and 1 mL of iodine methane. Then 5 eq of (2-

bromoethyl)cyclohexane (7) (663 mg, 3.5 mmol) dissolved in diethyl ether (10 mL) was added 

slowly to the reaction. Once the reaction begins the solution was maintain in a gentle reflux 

for 30 minutes. The mixture was cooled at 0 ºC and a solution of 3-((3aR,4S,5R,6aS)-5-

(ethoxymethoxy)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-4-yl)propiolaldehyde (6, 175 mg, 

0.7 mmol) in diethyl ether (10 mL) was slowly added and let stirred at RT for 1 hour. The 

mixture was quenched with 25 mL of 10% HCl solution and extracted twice with ethyl acetate, 

the organic phase was dried with sodium sulfate anhydrous and concentrate in rotary. The 

mixture was purified by chromatographic column hexane/ethyl acetate (20:1) to afford 0.050 

g of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-5-

(ethoxymethoxy)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one (11) (isolated yield 20 %). 

 

IDENTIFICATION: 

(3aR,4S,5R,6aS)-4-(5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-5-(ethoxymethoxy) hexahydro-

2H-cyclopenta[b]furan-2-one (11), brown oil: 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 5.08 (t, J = 5.9, 1H), 4.68 (d, J = 3.2 Hz, 2H), 4.29 (dt, J = 6.5, 1.4 

Hz, 1H), 4.22 - 4.18 (m, 1H), 3.64 - 3.52 (m, 2H), 3.05 - 2.99 (m, 1H), 2.88 - 2.77 (m, 2H), 2.54 

(dd, J = 9.2, 3.2 Hz, 1H), 2.35 - 2.20 (m, 2H), 2.10 (br, 1H), 1.75 - 1.57 (m, 7H), 1.35 - 1.07 (m, 

9H), 0.95 - 0.79 (m, 2H);  
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13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 176.8, 94.1, 84.9, 84.2, 84.0, 82.5, 63.9, 62.9, 44.8, 44.1, 37.8, 

37.5, 35.5, 33.5, 33.4, 32.9, 26.7, 26.4, 15.2. 

 

3.3. Protection of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Bromoethynyl)-5-

hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one with p-

bromobenzoyl chloride: 

 

Despite the synthesis of Alfaprostol omega chain through a Grignard reaction have 

shown promising results, the final molecule obtained is not visible under UV and this 

requirement is required for the next steps. Thus, different protecting groups were tested 

and one of them was the p-bromobenzoyl chloride. And in order to test its efficiency a 

further reaction was carried out to obtain an Alfaprostol intermediate in which UV 

detection was tested. 

 

3.3.1. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-2-oxohexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-5-yl-4-bromobenzoate (13): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

 

Scheme 7: Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-4-bromobenzoate (13). 

(DMAP – 4-dimethylaminopyridine; Et3N – triethylamine; DCM – dichloromethane; RT – room temperature) 

 

PROCEDURE: 

To a solution of 1 eq of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-2-one (4, 300 mg, 1.2 mmol) in 7 mL of dichloromethane, 1eq of 4-

dimethylaminopyridine (150 mg, 1.2 mmol), 5 eq of triethylamine ( 850 µL, 6.1 mmol) and 

2eq of p-bromobenzoyl chloride (12) (535 mg, 2.4 mmol) were added in this order. The 

mixture was stirred at room temperature for 30 minutes. Then was quenched with 7 mL of 
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saturated solution of ammonium chloride and extracted twice with ethyl acetate, the organic 

phase was dried with sodium sulfate anhydrous and concentrate in rotary. The mixture was 

purified by chromatographic column hexane/ethyl acetate (3:1) to afford 402 mg of 

(3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-4-

bromobenzoate (13) (isolated yield 77 %). 

 

IDENTIFICATION: 

(3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-4-

bromobenzoate (13), white solid, melting point – 137-132 °C: 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.82 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.58 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 5.50 - 5.47 (m, 

1H), 5.23 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 3.26 - 3.21 (m, 1H), 3.04 (s, 1H), 2.96 (dd, J = 11.2, 7.6 Hz, 1H), 

2.58 - 2.47 (m, 2H), 2.42 (d, J = 12.7 Hz 1H);  

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 176.2, 165.0, 132.1, 131.4, 129.0, 128.1, 84.3, 80.1, 77.9, 45.3, 

44.8, 44.6, 38.2, 35.9. 

 

3.3.2. Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-((S)-5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-

yn-1-yl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-bromobenzoate (15): 

 

REACTIONAL SCHEME: 

  

Scheme 8: Synthesis of (3aR,4S,5R,6aS)-4-((S)-5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-

5-yl 4-bromobenzoate (15). (i-ProMgCl – isopropylmagnesium chloride; THF – Tetrahydrofuran;)   

 

PROCEDURE: 

1 eq of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-4-

bromobenzoate (13, 330 mg, 0.8 mmol) was dissolved in 25 mL of dry tetrahydrofuran under 

argon atmosphere. The mixture was cooled at – 70 °C and 3.2eq of isopropylmagnesium 

chloride (1.25 mL, 2.5 mmol) was slowly added and mixture are stirred for 15 minutes. 2 eq 

of 3-cyclohexylpropanal (14, 216 mg, 1.5 mmol) dissolved in tetrahydrofuran (5 mL) was 
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added and the mixture was stirred for 2 hours at -70 °C.  After reach the room temperature, 

the mixture was quenched with 25 mL of 10% ammonium chloride solution and extracted 

twice with ethyl acetate, the organic phase was dried with sodium sulfate anhydrous and 

concentrate in rotary. The mixture was purified by chromatographic column hexane/ethyl 

acetate (3:1) to afford 32mg of (3aR,4S,5R,6aS)-4-((S)-5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-

2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-bromobenzoate (15) (isolated yield 9 %). 

 

IDENTIFICATION: 

(3aR,4S,5R,6aS)-4-((S)-5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-yn-1-yl)-2-oxohexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-5-yl 4-bromobenzoate (15), colorless oil: 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.83 (td, J = 4.9, 1.8 Hz, 2H), 7.59 (td, J = 5.0, 1.8 Hz, 2H), 5.48 - 

5.46 (m, 1H), 5.22 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 4.32 (dt, J = 6.6, 1.8 Hz 1H), 3.23 – 3.16 (m, 1H), 3.05 (s, 

1H),  2.96 (dd, J = 11.2, 7.5 Hz, 1H), 2.59 - 2.50 (m, 2H), 2.41 (d, J = 15.5 Hz 1H), 1.94 (br, 1H)  

1.74 – 1.60 (m, 7H), 1.33 – 1.11 (m, 6H), 0.93 – 0.81 (m, 2H);  

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 176.3, 165.1, 132.1, 131.4, 128.9, 128.1, 85.9, 84.3, 82.8, 80.4, 

62.9, 45.1, 44.3, 38.1, 37.5, 35.8, 35.4, 33.5, 33.4, 32.9, 29.8. 
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4. CONCLUSIONS 

 

All the compounds were successfully synthesized and the compounds synthesized for 

the first time were characterized by NMR and melting point. 

A new method for the synthesis of Alfaprostol omega chain was test and has shown 

promising results, therefore is an auspicious alternative to the synthesis of Alfaprostol 

omega chain. 

The protection of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(bromoethynyl)-5-hydroxyhexahydro-2H-

cyclopenta[b]furan-2-one with p-bromobenzoyl chloride presented a good yield and 

allowed to obtained an Alfaprostol intermediate ((3aR,4S,5R,6aS)-4-((S)-5-cyclohexyl-3-

hydroxypent-1-yn-1-yl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-bromobenzoate)  

that showed to be visible under UV and its HPLC analysis allowed the identification of the 

two stereoisomers of the molecule. Thereby, this protect group demonstrated be suitable 

for further experiments.  
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