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RESUMO 

 

A farmácia comunitária constitui uma porta de entrada dos cidadãos no Sistema de Saúde, 

tendo vindo a enfrentar, especialmente na última década, desafios de ordem regulamentar e 

desafios económicos e sociais. Assim, face à natureza mutável deste setor, é importante que 

esses desafios sejam enfrentados colocando sempre o doente e o acesso aos cuidados de saúde 

no centro da atividade farmacêutica. Só desta forma se poderá garantir a qualidade dos serviços e 

continuar a valorizar a elevada diferenciação técnico-científica que caracteriza este espaço de 

saúde. 

O farmacêutico precisa de atualizar constantemente os seus conhecimentos a nível 

científico e legal para garantir a qualidade e eficiência dos serviços que presta e também a sua 

melhoria constante, quer como profissional quer como pessoa. 

A boa gestão de uma farmácia depende de uma série de fatores, nomeadamente a gestão 

equilibrada e sustentável do stock de medicamentos e produtos de saúde, a seleção de 

fornecedores para aprovisionamento dos diferentes produtos e a delegação de funções e 

responsabilidades a cada um dos colaboradores para que se crie uma rotina diária de trabalho.  

Quanto às principais funções do farmacêutico, é da sua responsabilidade e competência 

dispensar medicamentos após uma avaliação do utente e dos protocolos de dispensa; selecionar 

e aconselhar medicamentos não sujeitos a receita médica; preparar medicamentos manipulados; 

participar em atividades de promoção da saúde pública, como os rastreios e participar na gestão 

da terapêutica medicamentosa do doente (cuidados farmacêuticos).  

Por fim, face à importância da informação em saúde e do acompanhamento dos utentes e 

da população em geral, foram realizados dois rastreios, um rastreio para determinação da 

concentração de hemoglobina e outro para avaliação de fatores de risco cardiovascular. E ainda, 

uma pequena formação interna, um folheto informativo e uma apresentação, dirigida a crianças de 

duas escolas, sobre os cuidados a ter com a exposição solar.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular, realizado no último semestre do ciclo de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, possibilita o primeiro contacto profissional do estudante 

com a Farmácia Comunitária. Após cinco anos de curso, é chegado o momento de consolidar os 

conhecimentos adquiridos nas várias áreas de formação e aplicá-los à realidade do trabalho em 

farmácia. 

O presente relatório descreve, numa primeira parte, as atividades e funções 

desempenhadas pelo farmacêutico comunitário, bem como as normas e disposições legais em 

vigor a observar no exercício da profissão. 

Na segunda parte são apresentados os temas desenvolvidos ao longo dos quatro meses 

de estágio no âmbito da participação ativa do farmacêutico na promoção da saúde, dando 

resposta a situações de importância para a população e para o dia-a-dia da Farmácia Nuno Barros 

e dos seus utentes.   
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 ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 1.

 

A farmácia comunitária (FC) é dos locais de prestação de cuidados de saúde mais 

próximos da população. Como tal, no cumprimento normal das suas funções, quer nas atividades 

relacionadas com o medicamento, quer nas atividades dirigidas ao doente, deve possuir 

instalações, equipamentos e fontes de informação adequadas. O espaço físico é um fator 

diferenciador entre farmácias, contudo deve respeitar normas de qualidade e segurança, de forma 

a salvaguardar os utentes, medicamentos, farmacêuticos e restantes colaboradores. 

 

 Localização e utentes 1.1.

A Farmácia Nuno Barros (FNB) situa-se na Rua Calçada de Real nº 4/6, na freguesia de 

Real, concelho de Braga. Está perto do centro histórico da cidade e insere-se num local com 

elevada densidade populacional. Nas proximidades localizam-se a Estação de Comboios de 

Braga, várias escolas, lojas de comércio e outros. Os acessos à farmácia são bons e possui locais 

para estacionamento. 

Recentemente, a farmácia mudou de proprietário e sofreu algumas remodelações, 

principalmente na área de atendimento ao público. A nível de produtos, aumentou o volume de 

stocks e decidiu apostar em novas gamas de cosméticos de forma a alcançar mais faixas etárias e 

utentes com diferentes hábitos de consumo. 

A relação com o utente depende de vários fatores: idade, capacidade de compreensão, 

nível de conhecimentos e grau de exigência. Na sua atividade profissional, o farmacêutico deve 

atender a essas variáveis nos serviços que presta, para que o tratamento que se inicia no 

consultório médico - com a prescrição médica - tenha um bom fio condutor e se atinjam bons 

resultados terapêuticos. Esse trabalho diário e de equipa conduz a uma elevada fidelização dos 

utentes à farmácia e a uma melhor relação farmacêutico-utente, como constatei ao longo dos 

quatro meses de estágio. 

 

 Horário de funcionamento 1.2.

Durante o meu período de estágio, o horário de funcionamento da FNB era de Segunda a 

Sexta das 9h às 20h e ao Sábado das 9h às 19h. No dia de 1 julho, o horário foi alargado, 

passando a ser o seguinte: Segunda a Sábado, das 8h30 às 20h30. A farmácia está de serviço 

permanente de 23 em 23 dias, de acordo com o definido a nível do município. 

 

 Espaço físico  1.3.

O Diploma que regula legalmente os requisitos que a farmácia deve cumprir quanto às 

suas instalações e equipamentos é o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei nº171/2012, de 1 de agosto
1,2

. 
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Figura 1: Exterior da Farmácia Nuno Barros. 

1.3.1.  Espaço exterior 

A identificação exterior de uma farmácia é feita através do símbolo “cruz verde” ou do 

vocábulo “farmácia”. A cruz deve estar iluminada sempre que a farmácia está aberta ou a fazer 

turno
1,2

. A FNB possui ainda bandeiras colocadas nas imediações para identificar o espaço. 

À entrada, estão visíveis informações como o horário de funcionamento da farmácia, o 

nome do Diretor Técnico, a escala de turnos das farmácias do município e campanhas de 

marketing e desconto em produtos
1,2

.  

Para além disso, a farmácia possui uma rampa de acesso à porta de entrada (Fig.1), 

cumprindo as exigências quanto à acessibilidade de cidadãos portadores de deficiência
1; 2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.  Espaço interior  

A FNB é bastante ampla e cómoda, possuindo várias áreas devidamente equipadas e 

preparadas para as atividades a que se destinam. 

 

 Zona de atendimento ao público 

A área de atendimento tem cinco balcões numerados e algumas cadeiras para os utentes 

que necessitem de descansar ou queiram aguardar a sua vez sentados. Nos postos de 

atendimento existem sempre alguns expositores de balcão que promovem produtos novos e com 

desconto.  

Os produtos de puericultura e de alimentação infantil estão acessíveis ao utente, assim 

como alguns produtos de cosmética e da dieta Easyslim®. A zona de atendimento também é 

personalizada com gôndolas móveis, e outro tipo de expositores, para que a interação com os 

produtos seja possível. 

Atrás dos balcões encontram-se lineares iluminados, onde se expõe os produtos por 

categorias: dermocosmética, higiene oral, saúde geral e familiar, composta essencialmente por 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e suplementos alimentares, e produtos 
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Figura 2: Zona de atendimento ao público. 

para “mamã e bebé”. Existe também uma estante para medicamentos e produtos de uso 

veterinário. 

A farmácia possui ainda uma balança multifunções que mede a atura, o peso e o Índice de 

Massa Corporal (IMC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gabinete de prestação de serviços 

A determinação de parâmetros bioquímicos, medição de pressão arterial (PA) e 

administração de injetáveis é realizada num espaço com maior privacidade, o que permite um 

atendimento mais próximo ao utente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armazém e locais de receção de encomendas e conferência de receituário 

A área de receção de encomendas destina-se à conferência de encomendas e 

organização dos produtos por categorias para facilitar a sua arrumação. Como está localizada no 

mesmo espaço que o armazém geral permite fazer a distribuição dos produtos para os diferentes 

locais de armazenamento (frigorífico, gavetas e estantes de excedentes). Este espaço está 

equipado com todo o material de apoio necessário (computador, impressora, impressora de 

Figura 3: Gabinete de prestação de serviços e cuidados de saúde e pormenor da 
mesa de avaliação de parâmetros bioquímicos. 
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Figura 4: Laboratório. Figura 5: Laboratório - armário de 
armazenamento de matérias-primas e frigorífico. 

etiquetas, telefone e fax) e cumpre as condições de iluminação, ventilação e temperatura 

exigidas
3
.  

 

 Laboratório 

O laboratório da FC deve conter todo o material e equipamento indispensável à 

preparação de medicamentos manipulados como previsto na Deliberação n.º 1500/2004, 7 de 

dezembro. O laboratório possui uma bancada com lavatório; armário de armazenamento de 

matérias-primas, material de vidro e material de acondicionamento; banho de água termostatizado; 

pedra de preparação de pomadas; exaustor e balança analítica. Para além disso, tem um 

frigorífico para guardar as insulinas, colírios, vacinas e outros produtos, com temperatura e 

humidade controladas por termohigrómetro.  

Quanto aos registos, o laboratório possui uma mesa de apoio onde se encontram os 

arquivos com os boletins de análise de matérias-primas, as fichas de preparação de 

medicamentos manipulados e as fichas de movimento de matérias-primas. Como bibliografia de 

suporte utiliza-se o Formulário Galénico Português (FGP) e outras fontes digitais de interesse para 

a manipulação de medicamentos. 

 

 Escritório 

O escritório é o espaço destinado às atividades de gestão e contabilidade, à realização de 

reuniões com delegados de informação médica, formações internas e ainda ao arquivo de toda a 

documentação.  

Neste espaço também é guardada a bibliografia obrigatória, assinalada no Decreto-Lei nº 

307/2007 e essencial para a atividade farmacêutica
1
. Na FNB estão disponíveis o FGP, o 

Prontuário Terapêutico 2013, o Simposium Terapêutico 2013, o Índice Nacional Terapêutico 2016, 

o Guia de Produtos Veterinários 1999/2000 e outras publicações científicas. 

 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          6 | P á g i n a  
 

 MICF – Relatório de Estágio 
2016/2017 

 Recursos humanos 1.4.

A farmácia é propriedade de Dr.ª Maria Teresa Almeida, colaborando na sua gestão a Dr.ª 

Marlene Almeida e a Dr.ª Margarida Almeida. 

A equipa é jovem e proativa, sendo constituída por seis elementos (Tabela 1). 

 

         Tabela 1: Recursos humanos da Farmácia Nuno Barros. 

Nome Função 

Dr. Domingos Ramalho Rodrigues Farmacêutico Diretor Técnico 

Dr. Luís Peixoto Farmacêutico Substituto 

Dr.ª Carina Martins Farmacêutica 

Fernando Oliveira Técnico de Farmácia 

José António Palha Técnico Auxiliar de Farmácia 

José Manuel Barros Técnico Auxiliar de Farmácia 

 

 

 Cronograma 2.

 

Fevereiro 

Iniciei o estágio na FNB a 1 de fevereiro de 2017, quarta-feira. O meu horário de trabalho 

foi de Segunda a Sexta-feira das 9h às 13h e das 14h30 às 17h30. Depois de o Dr. Domingos 

Rodrigues, meu orientador de estágio, me apresentar à restante equipa e me mostrar as 

instalações, comecei por conferir a lista de “Requisitos Orientadores de Instalação de Farmácia”.  

O meu primeiro contacto profissional com a FC ocorreu em agosto de 2016 através de um 

estágio extracurricular. Como já conhecia o sistema informático (SI), Sifarma 2000 e tinha alguma 

noção do funcionamento de uma farmácia, inicialmente consegui explorar mais facilmente tudo o 

que diz respeito ao envio e receção de encomendas, realização de transferências de produtos 

entre farmácias do grupo (bastante frequente) e devoluções aos fornecedores. Nesta primeira 

fase, a receção e armazenamento de medicamentos permitiu-me conhecer e consolidar 

informação em relação a substâncias ativas, nomes comerciais, laboratórios e genéricos. 

Na FNB realiza-se anualmente, em fevereiro, um inventário de todas as existências, já que 

os prazos de validade não são atualizados durante a receção das encomendas. Este inventário foi 

efetuado por mim e por um técnico auxiliar de farmácia, registando-se todos os produtos cuja data 

de validade terminava até março de 2018. Na segunda semana de estágio passei a acompanhar o 

atendimento junto de um farmacêutico e a 27 de fevereiro desenvolvi o meu primeiro trabalho 

prático “Rastreio de determinação da concentração de hemoglobina”. 

 

Março 

A partir do segundo mês de estágio deixei gradualmente de fazer a receção de 

encomendas. No atendimento ao público, em conjunto com um dos farmacêuticos, fiz a validação 
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de prescrições; conheci as diferentes entidades responsáveis pela comparticipação, bem como as 

percentagens de comparticipação, as regras de dispensa de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, entre outros. 

Habitualmente são preparados na farmácia dois medicamentos manipulados: álcool 

boricado à saturação e uma pomada de vaselina salicilada. Nesta altura e até ao final do estágio, 

tive a oportunidade de ir para o laboratório fazer os dois manipulados. Por isso, também preenchi 

fichas de preparação e fichas de movimento de matérias-primas, fiz rótulos e calculei o PVP dos 

medicamentos manipulados. 

O conhecimento do “Top de Produtos Vendidos” por uma farmácia é importante não só do 

ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista económico, pela sazonalidade a que alguns 

produtos estão sujeitos e pela importância de determinadas classes de medicamentos. Com esse 

propósito analisei a listagem das unidades mais vendidas no período de 01/01/2017 a 31/03/2017 

e estudei as indicações, efeitos adversos, precauções e interações medicamentosas mais 

relevantes das mesmas.   

Durante as primeiras semanas ao balcão, apercebi-me que o utente desconhece muitas 

vezes o tipo de suplemento mais adequado à sua condição ou recorre à automedicação (algo para 

o qual fomos sensibilizados aos longo do curso). Na tentativa de transmitir a informação de uma 

forma mais apelativa, comecei a preparar panfletos sobre “Vitaminas e Minerais” para 

posteriormente colocar no balcão da farmácia. 

A dinamização da farmácia através das redes sociais como o Facebook é algo cada vez 

mais imprescindível, tendo também participado na sua atualização. Participei ainda numa 

formação organizada pelos laboratórios Gedeon Richter com o tema FAMA III: Infeções 

vulvovaginais.  

 

Abril 

A proximidade da farmácia aos seus utentes e às comunidades envolventes é reforçada 

através de ações internas ou programação de atividades junto das associações de moradores, 

juntas de freguesia e outros parceiros. A FNB tem apostado neste tipo de iniciativas e realizou dois 

rastreios de saúde durante o mês de abril. O rastreio realizado junto da Associação de Moradores 

das Parretas integra um dos trabalhos que desenvolvi. 

No final deste mês, fiz pela primeira vez o fecho da faturação e a conferência de 

receituário. 

 

Maio 

No mês de maio, defini em conjunto com o meu orientador, que terminava o dia de 

trabalho às 18h30. 

A formação contínua é muito importante para relembrar conhecimentos e atualizar o 

farmacêutico ou técnico de farmácia ao longo da sua carreira profissional. Nesse sentido, foi me 

proposto por parte do orientador de estágio a elaboração de uma apresentação sobre “Técnicas 
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inalatórias na terapêutica da asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)”, ministrada 

aos técnicos de farmácia.  

A farmácia, a pensar no Dia Mundial da Criança e em parceria com os laboratórios 

Avène®, preparou uma apresentação relacionada com os cuidados a adotar durante a exposição 

solar. Assim, nos dias 1 e 2 de junho, fomos às escolas EB1 de Real e EB1 das Parretas, 

respetivamente. No final da apresentação, as crianças tiveram uma pequena surpresa. 

No final do mês, efetuei uma publicação temática na página de Facebook da Farmácia 

sobre o Dia Mundial Contra o Tabaco (Anexo X). 

 

 

 GESTÃO DA FARMÁCIA 3.

 

3.1. Sistema Informático 

O Sifarma 2000 é o SI mais utilizado pelas farmácias, inclusive a FNB. O programa tem 

sido alvo de várias atualizações ao longo dos anos para se tornar mais versátil e facilitar a gestão 

de uma farmácia.  

O Sifarma acompanha o produto desde a sua entrada até à sua dispensa ao balcão, assim 

como todas as tarefas com ele relacionadas: gera stocks mínimos e máximos de acordo com as 

vendas, permite a etiquetagem de produtos de venda livre que não têm código de barras na 

embalagem, organiza automaticamente as receitas por lotes e séries, emite mensalmente a 

documentação relativa à faturação, entre outras funcionalidades.  

No que ao atendimento diz respeito, possibilita a identificação de contraindicações e 

efeitos adversos e indica as precauções a ter em conta durante o uso do medicamento, 

funcionando, por isso, como um suporte científico de rápido acesso para o farmacêutico. Para 

além disso, também possui uma ferramenta de acompanhamento farmacoterapêutico, 

especialmente útil para doentes crónicos e polimedicados. 

 

3.2. Gestão de stock 

A farmácia, como espaço de saúde, tem de garantir um stock capaz de suprir as 

necessidades dos cidadãos. Já como espaço comercial, necessita de o rentabilizar ao máximo. 

As alterações jurídicas dos últimos anos no setor farmacêutico potenciaram o 

aparecimento de parafarmácias e outros locais de venda livre de MNSRM, o que alterou o 

paradigma financeiro da FC. Consequentemente, as farmácias tiveram e têm de se ajustar ao 

mercado e à crescente competitividade munindo-se de estratégias de marketing, gestão e 

organização interna. 

Deste modo, é de extrema importância proceder à atualização dos stocks de forma 

regular. Neste processo, o SI, nomeadamente o Sifarma 2000, permite avaliar a rotação de 

produtos e o tempo médio de permanência no armazém, definir o stock mínimo e máximo de cada 

existência, definir o fornecedor preferencial de cada produto e avaliar a margem de lucro. 
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A obrigatoriedade de a farmácia possuir pelo menos três dos medicamentos genéricos, do 

grupo dos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo e de os utentes terem o seu 

laboratório de eleição pode tornar a gestão de stocks mais complexa. Na compra de produtos 

diretamente aos laboratórios há a oportunidade de conseguir boas condições de compra e, por 

isso, alcançar boas vendas principalmente nestes medicamentos
3,4

.  

O conhecimento dos hábitos de consumo e preferências dos utentes também é vantajoso 

para prever o tipo e quantidade de produtos a adquirir e aqueles em que vale a pena investir tendo 

em consideração a procura na região
4
. Outra ferramenta fundamental é o SifarmaGest, a qual tive 

a oportunidade de conhecer.  

Apesar da gestão de stocks ser feita de forma informatizada e automática, por vezes, 

podem ocorrer erros de stock causados por erro humano. Para os corrigir é necessário fazer a 

contagem física das unidades presentes na farmácia e emitir a listagem com o stock físico e o 

stock informático, anotando os respetivos valores. De seguida, procede-se à correção recorrendo 

à função do SI destinada a esse efeito. Importa detetar os erros na origem dos stocks errados por 

forma a adotar medidas corretivas para que não se tornem a repetir. 

 

3.3. Encomendas e aprovisionamento 

  Realização de encomendas e fornecedores 3.3.1.

A obtenção de medicamentos e produtos de saúde pela FC é habitualmente realizada 

através de distribuidores grossistas ou por compra direta ao laboratório, mediante o envio da nota 

de encomenda. 

A FNB trabalha diariamente com dois distribuidores farmacêuticos: Alliance Healthcare® e 

A. Sousa®. Para encomendas mais esporádicas e programadas recorre à Empifarma® ou compra 

diretamente ao laboratório. O facto de a farmácia pertencer a um grupo permite que determinados 

medicamentos e produtos sejam transferidos entre farmácias e que estejam disponíveis num curto 

espaço de tempo, dada a proximidade geográfica. 

Para além das encomendas diárias, é possível realizar “encomendas instantâneas” e 

“encomendas por Via Verde” quando durante o atendimento algum produto está em falta e o 

utente pretende reservá-lo. As encomendas instantâneas podem ser realizadas por telefone ou 

pelo SI e permitem confirmar a disponibilidade do produto no momento e prever a data e hora de 

chegada à farmácia. As encomendas por Via Verde podem ser colocadas ao distribuidor utilizando 

uma receita médica válida e se os medicamentos fizerem parte da lista de medicamentos cuja 

exportação e distribuição intracomunitária tem de ser notificada previamente ao INFARMED
5
. 

Os critérios para escolha de um fornecedor prendem-se essencialmente com questões 

comerciais e vantagens económicas, por exemplo, descontos ou bónus e o tipo de condições de 

pagamento. A facilidade de devolução de produtos e disponibilidade de entrega das encomendas 

também constituem fatores importantes. Neste último caso, o A. Sousa® tem a vantagem de estar 

sediado em Braga, podendo satisfazer mais rapidamente o pedido e, possivelmente, cobrir as 

ruturas de medicamentos que possam surgir.  
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Ao longo do estágio pude conhecer melhor a relação que se estabelece entre a farmácia e 

os seus fornecedores e distribuidores, no que toca aos fatores económicos e aos deveres e 

direitos de cada um. 

 

  Receção e conferência de encomendas 3.3.2.

A entrega de encomendas diárias processa-se várias vezes ao dia e a horas definidas. No 

ato de receção da encomenda é necessário conferi-la qualitativamente e quantitativamente com o 

auxílio do SI, através da leitura ótica, ou manual, do código de barras ou do Código Nacional de 

Produto (CNP). Porém, a entrada da encomenda também pode ser feita automaticamente, o que 

agiliza o processo. A fatura enviada juntamente com os pedidos permite o confronto entre as 

quantidades efetivamente recebidas e as que foram faturadas e a atualização do Preço de Venda 

à Farmácia (PVF) e do Preço de Venda ao Público (PVP) de cada produto. No final da fatura estão 

listados os produtos em falta e/ou esgotados no laboratório. 

A receção dos produtos deve ser iniciada por aqueles que necessitam de ser conservados 

no frio (temperatura 2-8ºC), de modo a manter as condições especiais de conservação. Para 

MNSRM e outros produtos cujo PVP é definido pela farmácia aplica-se a margem de 

comercialização praticada pela farmácia e, de seguida, faz-se a marcação de preços. 

Sempre que uma encomenda contém psicotrópicos, benzodiazepinas ou estupefacientes 

também é enviado um documento de requisição destes fármacos em duplicado. O original é 

arquivado na farmácia durante 3 anos e o duplicado depois de assinado e carimbado é devolvido 

ao fornecedor. 

 

  Armazenamento dos produtos 3.3.3.

O armazenamento deve garantir o cumprimento de todas as condições necessárias para 

uma correta conservação dos medicamentos e demais existências. A organização dos produtos 

nos locais apropriados constitui um parâmetro de qualidade da atividade farmacêutica. Apesar de 

ser um processo demorado, se for bem executado após a receção de encomendas rentabiliza 

tempo, diminui fontes de erro e permite uma correta rotação de stock, segundo os princípios FEFO 

(First Expired, First Out) e FIFO (First In, First Out)
3
. 

 Inicialmente a receção e arrumação de produtos foram a minha principal ocupação, o que 

me permitiu entender a logística da farmácia, conhecer melhor os fármacos, laboratórios e nomes 

comerciais e preparar-me para um atendimento mais autónomo ao balcão. 

 

3.4. Prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade pode ser iniciado durante a receção de encomendas 

com a atualização do prazo de validade (PV) para cada produto no SI. Desta forma, todos os 

meses pode ser gerada uma lista com as existências cujo PV expira nos três meses 

subsequentes, procedendo-se posteriormente à sua remoção e possível devolução aos 

fornecedores. 
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Na FNB está instituído um outro procedimento para que a receção de encomendas seja 

feita de forma mais célere. Este consiste na realização de um inventário manuscrito, no início de 

cada ano civil, em que constam todos os produtos com PV a terminar no decorrer do ano seguinte. 

Mensalmente, consulta-se a lista e isola-se os produtos cujo PV caduca no mês posterior para, de 

seguida, devolvê-los atempadamente aos fornecedores que efetuam a sua troca emitindo uma 

nota de crédito. No entanto, durante a receção das encomendas deverá ser verificada a validade 

dos produtos novos e daqueles cuja rotatividade é baixa.  

 

3.5. Irregularidades, devoluções e notas de crédito 

A devolução de produtos aos fornecedores pode ser justificada pelos seguintes motivos: 

embalagem danificada ou incompleta, produto trocado, erros no pedido, retirada de lotes do 

mercado e PV curto. 

Numa situação destas emite-se uma nota de devolução para o fornecedor onde é indicado 

o nome e quantidade do produto a devolver, preço de custo e motivo de devolução. Contanto que 

a nota de devolução seja aceite pelo fornecedor, este envia novos produtos ou emite uma nota de 

crédito no mesmo valor. Caso contrário, os produtos devolvidos voltam para a farmácia juntamente 

com uma guia de remessa em que consta o motivo de rejeição. 

 

 

 CLASSIFICAÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS 4.

 

Na dispensa do medicamento o farmacêutico avalia a prescrição médica no que toca à 

adequação ao doente, à necessidade do medicamento e à posologia. Além disso, fornece toda a 

informação necessária para uma utilização correta, colocando questões ao doente e mostrando-se 

disponível para esclarecer todas as suas dúvidas. O farmacêutico pode também oferecer serviços 

que visem o seguimento farmacoterapêutico e monitorização de parâmetros bioquímicos 

importantes para a situação clínica do doente
3,6

.  

A sua especialização no medicamento, dá-lhe a capacidade de indicar MNSRM ou 

tratamentos não farmacológicos para patologias autolimitadas ou sintomas menores - indicação 

farmacêutica – e de avaliar as situações de automedicação
3
. 

A seguir, são caracterizados os dois grandes grupos de medicamentos: Medicamentos 

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

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) integram-se numa das seguintes 

categorias: constituem um risco para a saúde do doente, se utilizados sem vigilância médica, 

ainda que usados para a finalidade a que se destinam; constituem um risco para a saúde quando 

são utilizados para fins diferentes daqueles a que se destinam em quantidades consideráveis e 
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com frequência; apresentam na sua constituição substâncias cujo conhecimento da sua atividade 

e efeitos adversos é indispensável; são administrados por via parentérica
7
.  

Os MSRM podem ser dispensados através de três tipos de receita: 

 Receita médica renovável: para medicamentos que se destinam a determinadas 

doenças ou tratamentos prolongados e possam ser adquiridos mais que uma vez sem 

necessidade de nova prescrição; 

 Receita médica especial: aplica-se, por exemplo, a estupefacientes e psicotrópicos; 

 Receita médica restrita: medicamentos utilizados em meios especializados, 

nomeadamente os de uso hospitalar
7
. 

 

  Receita Médica 4.1.1.

Atualmente coexistem três tipos de receita, a receita sem papel ou receita eletrónica 

desmaterializada, a receita eletrónica materializada e a receita manual. De acordo com a 

legislação em vigor (Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho), a prescrição manual constitui uma 

situação excecional, na qual o prescritor deve assinalar o motivo da sua utilização: falência 

informática, inadaptação comprovada do prescritor, prescrição no domicílio ou em outras ocasiões, 

até um máximo de 40 receitas por mês
8
. 

A receita eletrónica materializada e a receita manual são válidas se apresentarem, em 

suma, a seguinte informação: 

 Numeração; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Local de prescrição e respetivo código; 

 Nome e número de utente do Sistema Nacional de Saúde (SNS); 

 Quando aplicável, referência aos regimes especiais de comparticipação representados 

pelas siglas “R” e “O” e menção do despacho que consagra o regime especial de 

comparticipação; 

 Quando aplicável, número de beneficiário de entidades financeiras responsáveis pelo 

pagamento da comparticipação da receita; 

 Identificação do medicamento, posologia, duração do tratamento e número de 

embalagens; 

 Data de prescrição;  

 Assinatura autógrafa do prescritor
8,9

. 

A prescrição de medicamentos é feita por Denominação Comum Internacional (DCI) ou 

nome da substância ativa, indicando-se de seguida a dosagem, forma farmacêutica, apresentação 

e posologia – informação resumida pelo Código Nacional de Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) ou outro código oficial identificador do produto
8,9

. Em alguns casos, 

utiliza-se a prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), principalmente para medicamentos que não dispõe de 

medicamentos genéricos similares comparticipados ou mediante justificação técnica: 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos. 
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b) Suspeita fundamentada, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas denominação 

comercial diferente;  

c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

superior a 28 dias
8,9

.  

Nas exceções a) e b) o farmacêutico dispensa obrigatoriamente o medicamento indicado 

na receita, sendo que para a exceção a) o medicamento tem ainda de pertencer à lista definida 

pelo INFARMED. A exceção c) permite ao doente optar por um medicamento equivalente de preço 

inferior
8,9

.  

Em cada receita (manual ou eletrónica materializada) não podem ser prescritos mais do 

que quatro medicamentos diferentes, num total de quatro embalagens em que no máximo duas 

são de um mesmo medicamento. No entanto, podem ser prescritas “até quatro embalagens do 

mesmo medicamento no caso de os medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de 

embalagem unitária”, isto é, se se destinarem a uma única toma na dosagem média habitual
10

. 

No que se refere à validade da receita, prescrições de medicamentos destinados a 

tratamentos de curta e média duração têm uma validade de 30 dias e prescrições destinadas a 

tratamentos de longa duração possuem validade de 6 meses, contada a partir da data de emissão 

da receita
8,9

. 

Nas prescrições eletrónicas materializadas de carácter renovável podem ser validadas até 

três vias, com prazo de validade de 6 meses para cada via, tendo em conta a duração do 

tratamento e apenas para tratamentos de longa duração
8,9

. 

 

  Desmaterialização eletrónica da receita 4.1.2.

A partir de 1 de abril de 2016 tornou-se obrigatória, em todo o SNS, a prescrição eletrónica 

de medicamentos através de receita sem papel. Os principais objetivos a alcançar com a sua 

implementação são a racionalização no acesso ao medicamento, a monitorização apropriada de 

todo o processo de dispensa e faturação em concordância com o Centro de Conferência de 

Faturas (CCF) e a diminuição dos custos com a prescrição
11,12

.  

A receita sem papel é mais segura e fiável, porque obriga a um acesso eletrónico 

autenticado e, acima de tudo, mais cómoda para o utente. De facto, uma das vantagens é a 

possibilidade de incluir ao mesmo tempo, numa única receita, diferentes categorias de 

medicamentos, como por exemplo, medicamentos comparticipados, medicamentos não 

comparticipados e estupefacientes e psicotrópicos, o que antes não era possível. Para além disso, 

o utente pode aviar todos os produtos, ou apenas parte deles, em datas distintas e em 

estabelecimentos de saúde diferentes
8,9

. 

O utente tem acesso à prescrição a partir do “guia de tratamento”, onde consta o número 

da prescrição, o “código de acesso e dispensa” e o “código de direito de opção”, bem como 

informações sobre a toma da medicação. Na consulta médica pode escolher se quer receber o 

guia de tratamento em formato de papel, via email ou optar pelo SMS, recebendo os códigos 
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acima mencionados
12

. Quando terminar esta fase de transição, o acesso à receita será feito 

automaticamente através da leitura do Cartão de Cidadão (CC) e de um código de dispensa. 

O número máximo de embalagens que se podem dispensar também sofreu alterações, 

assim cada linha de prescrição pode conter “um produto ou um medicamento, até um máximo de 

duas embalagens cada, ou seis, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento 

prolongado”
9
. Além disso, não existe limite quanto ao número de medicamentos diferentes que 

podem ser prescritos numa receita. 

A receita desmaterializada trouxe várias vantagens, nomeadamente o facto de não ser 

necessário fazer a conferência e envio do receituário no final de cada mês, já que tudo é 

comunicado automaticamente assim que a medicação é dispensada. O SI auxilia também na 

aplicação do regime de comparticipação, na verificação da validade da prescrição e na definição 

dos medicamentos possíveis de dispensar dentro de cada grupo homogéneo, minimizando erros 

associados
9
. 

No entanto, também tem algumas desvantagens, nomeadamente quando o acesso à 

receita é feito através de SMS por não permitir ao utente saber o que está prescrito e qual a 

validade das prescrições.  

 

  Medicamentos Genéricos e prescrição por DCI 4.1.3.

Um medicamento genérico (MG) apresenta a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas e a mesma forma farmacêutica que o medicamento de referência. É um 

medicamento desenvolvido para ser bioequivalente a um outro medicamento que já recebeu AIM e 

é formulado nas mesmas dosagens e com a mesmas indicações terapêuticas que o medicamento 

de marca que lhe deu origem
7
. 

A comercialização de um novo medicamento genérico só é possível quando o período de 

exclusividade do medicamento original tenha expirado (geralmente, 10 anos após a data da 

primeira autorização). De acordo com o Estatuto do Medicamento, o fabrico destes medicamentos 

obedece às mesmas disposições legais dos outros medicamentos. O MG tem de demonstrar a 

sua bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade e ser avaliado quanto à eficácia, 

segurança e qualidade pela autoridade regulamentar que concede a AIM
7
. 

O novo modelo de prescrição por DCI visa promover a utilização de medicamentos 

genéricos, sustentando a opção terapêutica nas evidências farmacológicas e não na marca. Além 

do mais, promove-se o uso racional dos medicamentos, que sendo mais baratos, reduzem os 

encargos para o SNS e para o utente
10

. 

Nestes medicamentos, o cálculo do valor de comparticipação pelo Estado é feito com base 

num sistema de preços de referência, caso já exista um MG equivalente comercializado. Em 

Portugal, o preço de referência corresponde à média dos cinco PVP mais baixos dos 

medicamentos que integram cada grupo homogéneo
13

. 

Verifiquei que a enorme variedade de medicamentos genéricos gera algumas dúvidas 

principalmente nas pessoas menos informadas e que por vezes há alguma reticência em relação à 
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sua eficácia. Cabe ao farmacêutico desmistificar essa ideia e procurar dispensar sempre o 

genérico do laboratório habitual para evitar falhas na medicação. 

 

  Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 4.1.4.

A dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva como os psicotrópicos e 

estupefacientes exige um controlo acrescido de acordo com o diploma regulamentar em vigor
14

. 

Na FC, durante a dispensa destes medicamentos e independentemente do tipo de receita, 

procede-se ao registo informático da seguinte informação: 

 Identificação do utente ou do seu representante através de CC ou outro documento de 

identificação; 

 Identificação da prescrição através do número de prescrição; 

 Identificação da farmácia; 

 Identificação do medicamento; 

 Data de dispensa
8
. 

No que diz respeito ao controlo do receituário, a farmácia envia por email ao INFARMED, 

até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa, a digitalização das receitas manuais contendo 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos e a listagem das saídas com os dados dos 

adquirentes
8
. 

 

  Comparticipação de medicamentos 4.1.5.

Atualmente, existem dois regimes de comparticipação de medicamentos, o regime geral e 

o regime especial, que só são aplicados mediante prescrição médica.  

No regime geral, existem quatro escalões em que a percentagem de comparticipação é 

fixa e dependente da classificação farmacoterapêutica dos medicamentos. Neste regime o Estado 

paga uma percentagem do PVP dos medicamentos: Escalão A - 90%, Escalão B – 69%, Escalão 

C – 37% e Escalão D – 15%
15

. De referir que as comparticipações nem sempre incidem sobre o 

PVP do medicamento mas, no caso dos medicamentos inseridos em grupo homogéneo, sobre o 

preço de referência. 

Quanto ao regime especial de comparticipação, esta pode ser feita em função dos 

beneficiários ou para medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por 

grupos especiais de doentes. No primeiro caso, os pensionistas têm um acréscimo de 5% na 

comparticipação de medicamentos pertencentes ao Escalão A e de 15% nos restantes escalões. 

No segundo caso, a comparticipação dos medicamentos é definida em despacho próprio, devendo 

o prescritor indicar o diploma correspondente na receita médica
9,15

. 

Existem ainda organismos e subsistemas de saúde independentes que comparticipam 

uma parte do PVP do medicamento em complementaridade com o SNS. 

Nos medicamentos manipulados a comparticipação só é aplicável aos medicamentos que 

constam no Anexo do Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro, sendo comparticipados em 

30% do seu PVP
16

. 
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  Receituário 4.1.6.

No final de cada mês é necessário organizar as receitas manuais e materializadas por 

lotes e organismos de comparticipação para que posteriormente se proceda ao envio das receitas 

comparticipadas pelo SNS para o CCF e ao envio, por correio, do restante receituário para a 

Associação Nacional de Farmácias. 

A verificação do receituário é muito importante uma vez que havendo algum erro a 

farmácia pode deixar de receber o valor das comparticipações. Posto isto, é preciso conferir se a 

medicação prescrita corresponde à que foi efetivamente dispensada, se o plano de 

comparticipação aplicado é o correto, se o verso da receita foi assinado pelo utente e se está 

carimbada, rubricada e datada pelo farmacêutico ou quem o coadjuve. A introdução da receita 

sem papel simplificou esta tarefa, uma vez que o SI assume o regime de comparticipações no 

momento da dispensa e a comunicação ao CCF é automática.   

A cada lote de receitas, composto no máximo por 30 receitas, é anexado um verbete de 

identificação de lote (Anexo I) que resume o número de receitas do lote, os valores de PVP, o 

valor pago pelo utente e o valor de comparticipação. Para além disso, a farmácia tem de enviar a 

fatura mensal, a relação resumo de lotes e as notas de crédito e de débito. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM possuem indicações terapêuticas destinadas a situações de automedicação, 

não precisando de prescrição médica para serem adquiridos. A utilização destes medicamentos 

por iniciativa própria do doente, sem consulta médica e com o aconselhamento do farmacêutico ou 

outro profissional de saúde deve limitar-se à prevenção e tratamento de transtornos menores e 

transitórios, embora se tenha vindo a alargar o seu uso a problemas crónicos
17,18 

. 

A partir de 2005, os MNSRM passaram também a ser comercializados fora das farmácias, 

em locais autorizados pelo INFARMED e sob supervisão de um farmacêutico ou técnico de 

farmácia. Mais recentemente, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, 

surgiu uma subcategoria de MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia – MNSRM-EF. Esta 

reclassificação visa salvaguardar os utentes, promover o uso racional e responsável dos 

medicamentos e facultar o aconselhamento adequado por um profissional de saúde, já que o perfil 

de segurança desses medicamentos pode acarretar riscos para quem os utiliza
18

. 

Assim, o papel do farmacêutico neste contexto é muito importante uma vez que pode 

através da história clinica do doente, do seu perfil farmacoterapêutico e dos sintomas relatados, 

solucionar o problema utilizando medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas (se 

aplicável), ou ainda, encaminhá-lo para médico.  

No atendimento ao balcão, os MNSRM mais aconselhados por mim destinaram-se a tratar 

sintomas associados a estados gripais e constipações, tosse, herpes labial, cefaleias, congestão 

nasal, rinite alérgica e estados de hipersecreção brônquica (adjuvantes mucolíticos). 
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 OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 5.

 

5.1. Medicamentos manipulados 

A preparação de um medicamento manipulado tem em consideração as características e 

necessidades específicas de cada doente. A inexistência de um medicamento adequado no 

mercado, o aparecimento de efeitos adversos devido a componentes da formulação e as 

preferências do doente são alguns dos motivos que levam o médico a prescrever este tipo de 

medicamentos. 

A Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, define as “Boas práticas a observar na preparação 

de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar”, que visam garantir a 

qualidade, segurança e eficácia das preparações desde os requisitos a que as instalações devem 

obedecer até à fase de controlo de qualidade e rotulagem
19

. Existe um conjunto de substâncias 

que não podem ser utilizadas na preparação de manipulados, definidas na Deliberação n.º 

1985/2015, de 17 de setembro. 

As operações de preparação devem ser padronizadas e cumprir os procedimentos gerais 

e específicos estabelecidos pelo farmacêutico Diretor Técnico, de forma a garantir a 

reprodutibilidade das preparações. Ainda, a preparação deve basear-se numa prescrição médica, 

formulários galénicos, farmacopeias ou outra fonte bibliográfica adequada. É da responsabilidade 

do farmacêutico a validação das prescrições, a supervisão de todo o processo e a libertação do 

manipulado
3,19

. 

Quanto à documentação, sempre que se prepara um manipulado, é elaborada uma ficha 

de preparação (Anexo II), um rótulo de identificação do medicamento (Anexo III) e uma ficha de 

cálculo de PVP (Anexo IV). Regista-se também o movimento de matérias-primas (Anexo V)
19

.  

Na FNB pude preparar, segundo os princípios definidos nas Boas Práticas, os dois 

manipulados habituais – álcool boricado à saturação, para uso auricular e vaselina salicilada, para 

aplicação tópica. Acompanhei também a requisição de matérias-primas e material de embalagem 

junto dos fornecedores, bem como a verificação do boletim de análise sempre que uma matéria-

prima era adquirida. 

 

5.2. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de “substâncias denominadas stocks 

ou matérias-primas homeopáticas”, de acordo com o princípio da homeopatia. As matérias-primas 

podem ser de origem vegetal, animal, humana, mineral ou química e apresentam-se, geralmente, 

sob a forma de tinturas ou macerados. Os métodos utilizados na sua preparação baseiam-se em 

diluições sucessivas e agitações vigorosas (potenciação), sendo as diluições decimais e as 

diluições centesimais as mais frequentes
7,20

. 

O processo de fabrico destes medicamentos deve obedecer aos requisitos da 

Farmacopeia Portuguesa, ou da Farmacopeia Europeia ou, se não existirem, da farmacopeia 

oficial de um Estado-Membro. A introdução de medicamentos homeopáticos no mercado pode ser 
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realizada por um processo de registo simplificado ou através de apresentação de AIM, tal como 

acontece para os restantes medicamentos de uso humano
7
. No primeiro caso, o medicamento 

cumpre as seguintes condições: 

 É administrado por via oral ou externa; 

 Apresenta um grau de diluição que lhe confere inocuidade; 

 Não tem indicações terapêuticas e a sua forma farmacêutica e dosagem não 

constituem riscos para o doente
7
.  

Os medicamentos homeopáticos podem ser vendidos em farmácias ou outros locais 

autorizados a vender medicamentos não sujeitos a receita médica. 

Na minha experiência de estágio, verifiquei que a FNB tem poucos medicamentos 

homeopáticos em stock e a sua procura é casual. Na maioria dos casos são prescritos por 

homeopatas e indicados para o tratamento de problemas menores em crianças. 

 

5.3. Produtos dietéticos 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar 

ou suplementar a alimentação normal. São comercializados em formas doseadas e correspondem 

a fontes concentradas de nutrientes. Antes de comercializar um suplemento, o fabricante tem de 

notificar a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) dessa comercialização, pois é a 

autoridade competente responsável pela definição e execução das regras relativas aos 

suplementos alimentares
21

. 

Determinadas substâncias com atividade farmacológica podem ser incorporadas em 

suplementos alimentares, o que quer dizer que podem ser comercializadas segundo a legislação 

alimentar ou a legislação dos medicamentos. Quando existe essa dificuldade de enquadramento, 

o produto designa-se “produto-fronteira ou borderline”. Em Portugal, só o INFARMED pode 

determinar se um produto é medicamento ou não, avaliando essencialmente dois aspetos: a forma 

de apresentação e a sua função
22

. 

A legislação adotada pela Comunidade Europeia e transposta para cada Estado-Membro 

define os nutrientes e outros ingredientes autorizados no fabrico de suplementos, bem como as 

quantidades mínimas e máximas de vitaminas e minerais permitidas, numa tentativa de 

uniformizar os requisitos a nível europeu
21

. 

Nos últimos anos, a elevada procura e variedade destes produtos nos espaços de saúde 

tem levado as farmácias a reforçar a sua oferta, nomeadamente no que diz respeito a tónicos 

cerebrais, multivitamínicos, produtos para reduzir a fadiga e perder peso, suplementos que atuam 

em perturbações menores do sono e ansiedade, entre outros. 

Ao longo do estágio, tive de aconselhar o utente e esclarecer dúvidas em relação ao 

suplemento mais adequado para a sua condição fisiopatológica com alguma frequência, 

disponibilizando toda a informação relevante para uma utilização segura. 
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5.4. Produtos fitoterapêuticos 

O recurso às plantas para prevenção, alívio e controlo de algumas doenças é feito pelo ser 

humano desde sempre. Face ao crescimento das medicinas alternativas no mundo ocidental, 

nomeadamente a fitoterapia, os Medicamentos à Base de Plantas (MBP) - compostos unicamente 

por uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de 

plantas ou a associação das duas anteriores – são cada vez mais procurados, quer como primeira 

opção terapêutica, quer como complemento a outro tipo de tratamento
7
. 

As competências científicas do farmacêutico na dispensa e aconselhamento destes 

produtos revestem-se de grande importância para minimizar o risco de interações planta-

medicamento e planta-alimento e promover um uso seguro e informado junto da população, 

principalmente nos doentes polimedicados.  

A Diretiva 2004/24/CE, de 31 de março de 2004 introduziu uma nova “categoria” de 

medicamentos compostos por plantas medicinais, os Medicamentos Tradicionais à Base de 

Plantas (MTBP). Nestes, as indicações terapêuticas são baseadas exclusivamente na longa 

tradição de utilização e as plantas utilizadas no seu fabrico têm de ter uso terapêutico em 

humanos há pelo menos 30 anos, dos quais 15 são no território da Comunidade Europeia
23

. 

Os produtos mais vendidos na FNB são usados em distúrbios menores do sono (extratos 

de valeriana e passiflora), alívio de sintomas da menopausa (fitoestrogénios), problemas do trato 

urinário e problemas do trato digestivo. 

 

5.5. Produtos cosméticos e dermocosméticos 

Os produtos cosméticos são aplicados em “diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais”
24

.  

A colocação destes produtos no mercado português exige o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de novembro e no Decreto-Lei n.º 

189/2008, de 24 de setembro. A legislação que regula o fabrico, comercialização e supervisão dos 

cosméticos é bastante complexa, sendo da responsabilidade do INFARMED a verificação da 

conformidade de todo o circuito
24,25

. 

A enorme diversidade de marcas e formas farmacêuticas, bem como as particularidades 

de cada produto e as preferências do consumidor exigem uma atenção e atualização constantes 

por parte das farmácias. Por conseguinte, a formação dos colaboradores também tem de ser 

contínua, como aconteceu por diversas vezes com as formações decorridas na farmácia junto dos 

promotores das marcas. 

 

5.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são cada vez mais procurados ao balcão de uma 

farmácia. Como profissionais de saúde pública julgo que poderíamos intervir de uma forma mais 
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ativa neste setor, o que acabaria por dinamizá-lo e contribuir, ainda que indiretamente, para a 

proteção da saúde humana. 

Constatei que o utente procura na maioria das vezes um produto específico aconselhado 

pelo veterinário ou do qual tomou conhecimento através de campanhas de marketing. Os 

medicamentos mais procurados são, geralmente, os antiparasitários internos e externos e os 

anticoncecionais.  

Numa fase inicial, procurei fazer o atendimento acompanhada até conhecer bem os 

produtos. Fiquei ainda a conhecer ferramentas que podem auxiliar no dia-a-dia, como a plataforma 

digital MedVet, uma base de dados disponibilizada pela DGAV. 

 

5.7. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (…) para fins de diagnóstico ou 

terapêuticos”
26

.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico pode ser 

utilizado para: 

 “Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência;  

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

 Controlo da conceção
26

.” 

O Anexo IX do mesmo Decreto-Lei estabelece as regras de classificação dos dispositivos 

médicos de acordo com os riscos associados à sua utilização, o tempo de contacto com o corpo 

humano, o facto de ser invasivo ou não, entre outros
26

. 

Na farmácia contactei com diversos dispositivos médicos: inaladores, material de penso, 

meias de compressão, soluções para irrigação ou lavagem mecânica, seringas sem agulha, 

preservativos, testes de gravidez, óculos corretivos, etc. 

 

 

 SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 6.

 

A farmácia comunitária é atualmente reconhecida como um espaço de saúde capaz de 

prestar inúmeros serviços que promovem o bem-estar e um melhor acompanhamento dos 

cidadãos. 

A Portaria n.º1429/2007, de 2 de novembro define os requisitos e o tipo de serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias portuguesas
27

. 
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6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos 

 Peso, altura e Índice de Massa Corporal  6.1.1.

A FNB dispõe de uma balança multifunções que determina o peso, a altura e o IMC. Por 

vezes, o utente tem dúvidas em relação ao significado do IMC e é necessário explicar a sua 

importância e recomendar, se aplicável, a adoção de estilos de vida mais saudáveis para atingir 

um valor de IMC classificado como “peso normal” pela OMS (IMC entre 18,5 e 24,9) 
28

. 

 

  Composição Corporal 6.1.2.

Um outro parâmetro antropométrico possível de avaliar é a composição corporal. A 

avaliação da composição corporal determina as quantidades de massa gorda e massa magra 

existentes no organismo e é um aspeto importante na avaliação da condição física, utilizado em 

qualquer programa de emagrecimento, e na prevenção e tratamento de doenças crónicas como a 

diabetes e hipertensão arterial. 

 

  Pressão arterial 6.1.3.

A medição da PA é um dos serviços mais procurados pelos doentes. De facto, a vigilância 

regular da PA, principalmente nos doentes a fazer medicação anti-hipertensora, permite fazer um 

acompanhamento mais completo do doente e avaliar a efetividade da terapêutica. A PA constitui 

um dos principais indicadores de saúde e um fator de risco significativo para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (DCV).  

Os objetivos terapêuticos variam de caso para caso, no entanto são considerados valores 

de tensão normais, Pressão Arterial Sistólica (PAS) <140 mmHg e Pressão Arterial Diastólica 

(PAD) <90 mmHg
29

. 

 

6.2. Determinação de parâmetros bioquímicos 

  Glicemia 6.2.1.

A monitorização da glicemia capilar, através de aparelhos de medição de glicemia, é um 

método simples de controlo dos níveis de glucose no sangue de pessoas com diabetes mellitus. 

Os valores normais de glicemia em jejum (mínimo de 8 horas) variam entre 70-110 mg/dL, 

no entanto, sempre que se verifica um estado de pré-diabetes ou hiperglicemia intermédia 

(glicemia de jejum ≥ 110 e <126 mg/dL) num indivíduo assintomático é importante orientá-lo para a 

realização de análises complementares
30

. 

A participação do farmacêutico na determinação deste parâmetro permite a sensibilização 

do doente para a adoção de medidas não farmacológicas de controlo da doença e para uma 

correta adesão à terapêutica. Durante a realização deste teste, procurei sempre adequar a 

interpretação dos valores à situação clínica do utente. 

 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          22 | P á g i n a  
 

 MICF – Relatório de Estágio 
2016/2017 

  Colesterol e triglicerídeos 6.2.2.

O colesterol elevado é um fator de risco silencioso para o desenvolvimento de doença 

coronária, nomeadamente o enfarte do miocárdio (EAM). Como tal, deve ser avaliado 

regularmente, principalmente nos grupos de risco. 

Na FNB estão disponíveis os testes de colesterol total, triglicerídeos e perfil lipídico (avalia 

colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos). 

 

 Teste Combur® 6.2.3.

O teste Combur® é um dispositivo médico para diagnóstico in vitro que permite uma 

análise rápida à urina. As tiras de teste disponíveis na farmácia possibilitam uma avaliação 

qualitativa de 10 parâmetros: gravidade específica, pH, leucócitos, nitritos, proteínas, glucose, 

cetonas, urobilinogénio, bilirrubina e sangue. Os resultados demoram entre 60-120 segundos e 

são anotados numa folha adotada pela farmácia (Anexo VI). 

Este teste é procurado por pessoas com sintomas característicos de uma infeção urinária, 

tendo-o realizado por várias vezes com a supervisão de um farmacêutico. Na presença de 

alterações o utente é encaminhado para o médico para que inicie, se necessário, o tratamento 

adequado. 

 

6.3.  Dieta Easyslim®  

A dieta Easyslim® é uma dieta desenvolvida para as farmácias portuguesas e composta 

por três fases, que consiste na reeducação alimentar do utente e na adoção de estratégias e 

novos hábitos alimentares que possibilitem a perda de peso. O acompanhamento do utente é 

realizado semanalmente por uma nutricionista e engloba a toma de suplementos que potenciam a 

perda de peso.  

Tive a oportunidade de ter formação sobre a dieta e os seus produtos, o que me deu mais 

confiança para trabalhá-los. 

 

6.4.  Protocolo Valormed  

A Valormed é uma sociedade que se encarrega da recolha de medicamentos fora de 

validade, materiais de acondicionamento e embalagens de produtos. Nas farmácias aderentes são 

colocados contentores próprios para depositar os resíduos. Quando os contentores ficam cheios 

são selados e enviados por intermédio dos distribuidores de medicamentos para os centros de 

triagem (responsáveis pela reciclagem e incineração).  

 

6.5.  Outros serviços 

A FNB também efetua a administração de injetáveis (não antibióticos) e de vacinas não 

incluídas no PNV, consultas de nutrição clínica, aconselhamento na cessação tabágica, 

seguimento de doentes com patologias crónicas, rastreios e recolha de radiografias. 
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Figura 6: Prevalência mundial da anemia em mulheres em 

idade fértil, 15-49 anos, 2011 [33]. 

 

 

 

 RASTREIO DE DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA 1.

 

1.1. Contextualização e objetivos 

A hemoglobina (Hb) é uma proteína tetramérica presente nos glóbulos vermelhos (GV), 

responsável pelo transporte de oxigénio desde os pulmões até aos tecidos e de dióxido de 

carbono no sentido inverso para que seja expirado. A molécula de hemoglobina é constituída por 

dois pares de proteínas, duas cadeias alfa (α) e duas cadeias beta (β). Cada cadeia polipeptídica 

contém um grupo heme com um átomo de ferro (Fe) central, que somente no estado de oxidação 

(II) se pode ligar ao oxigénio. A uma pressão de 100 mmHg nos capilares pulmonares, 98% da 

hemoglobina encontra-se combinada com o oxigénio - oxihemoglobina. Nos tecidos periféricos, 

onde a tensão de oxigénio é muito inferior, o oxigénio separa-se rapidamente da hemoglobina – 

desoxihemoglobina
31

. 

Na anemia, os GV não são capazes de distribuir o oxigénio no organismo de forma eficaz, 

ou porque há uma redução no número de células produzidas na medula óssea ou porque há uma 

redução no conteúdo em hemoglobina. A classificação da anemia pode ser feita segundo a 

morfologia dos eritrócitos, existindo três categorias: anemia microcítica, macrocítica e normocítica. 

O seu diagnóstico exige o estudo da história clínica do doente e de uma série de parâmetros 

laboratoriais, para que seja possível distinguir entre os diferentes tipos de anemias e 

hemoglobinopatias existentes (diagnóstico diferencial) 
32

. 

Os grupos etários mais afetados são as crianças, as mulheres em idade fértil, 15-49 anos 

(Fig. 6) e os idosos
32

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fe é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, no entanto a deficiência 

neste micronutriente é a causa mais comum de anemia em todo o mundo, sendo responsável por 

50% dos casos
32

. A anemia ferropénica afeta mais os países em desenvolvimento, principalmente 

devido à baixa biodisponibilidade de ferro na dieta e é agravada por doenças infecciosas muitas 
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vezes endémicas nessas áreas, como a malária, o VIH e a tuberculose. Estima-se que nos países 

industrializados afete todas as mulheres na segunda gravidez e 40% das crianças em idade pré-

escolar
34

. A seguir, destaca-se a anemia ferropénica pela sua importância e prevalência a nível 

mundial. 

Os principais objetivos do rastreio foram avaliar a presença de anemia em grupos de risco 

através da medição da concentração de hemoglobina, fornecer informação sobre a doença e 

divulgar a disponibilidade do teste na farmácia.  

 

1.2. Anemia ferropénica  

Mais de metade do Fe do organismo está integrado na hemoglobina, sendo que as 

necessidades relacionadas com a eritropoiese se devem a três variáveis: oxigenação dos tecidos, 

turnover eritrocitário e perda de eritrócitos por hemorragia
31

. 

A fonte imediata de Fe para os eritroblastos é a transferrina ligada a um ou dois átomos de 

Fe e presente em elevadas concentrações no plasma. O Fe transportado pela transferrina provém 

de 3 locais: intestino (Fe absorvido através da dieta), macrófagos (Fe proveniente da degradação 

de eritrócitos senescentes) e fígado (Fe armazenado sob a forma de ferritina)
31

. 

Existem dois tipos de Fe absorvidos a partir da dieta, o ferro heme e o ferro não-heme, O 

primeiro está presente na carne e no peixe e é bem absorvido no intestino. O segundo encontra-se 

em alguns vegetais, feijão e cereais sob duas formas, ferro ferroso (Fe
2+

) e ferro férrico (Fe
3+

) e é 

mais fracamente absorvido. Uma vez no interior do enterócito o Fe pode ser armazenado como 

ferritina ou atravessar a membrana basolateral até atingir a circulação. No sangue, o ferro é 

transportado pela transferrina até à medula óssea para síntese de novos eritrócitos
35

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Homeostasia do 

ferro. Por dia, 20 mg de Fe são 

reciclados entre a transferrina 

circulante e os eritrócitos.  

[A] Absorção intestinal;          

[B] Reservas hepáticas;          

[C] Fagocitose dos eritrócitos 

senescentes;                          

[D] Incorporação de ferro na 

hemoglobina.                

(adaptado de [32]). 

 

[

[A] 

[

[C] 

[

[B] 

[

[D] 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          25 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

Geralmente, as reservas de Fe diminuem ou esgotam-se antes de se estabelecer a 

anemia. Caso a perda de ferro continue, os novos eritrócitos possuem menos hemoglobina, 

contudo, e ao contrário do que acontece na talassemia, não se verifica um aumento do número de 

eritrócitos para compensar a diminuição da concentração de hemoglobina
32

. 

O desenvolvimento de uma anemia ferropénica ocorre quando há um desequilíbrio entre o 

aporte/absorção de Fe da dieta e o aumento das necessidades ou aumento das perdas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Principais causas de deficiência em ferro (adaptado de [36]). 

Aumento de necessidades 

Crescimento 

Menstruação 

Gravidez/lactação/multiparidade 

Diminuição do aporte 

Dieta inadequada 

Alcoolismo 

Idosos 

Aumento das perdas 

Origem ginecológica 

Hemorragia gastrointestinal 

Hemorragia pós-cirurgia 

Hemólise e hematúria 

Parasitas intestinais 

Diminuição da absorção 

Dieta (taninos, chá, café, fitatos, cálcio do 

leite, bebidas com gás) 

Gastrectomia 

Patologia gastrintestinal (doença de Crohn, 

gastrite crónica, etc.) 

Antiácidos 

 

1.2.1 Sinais e sintomas 

A anemia pode desenvolver-se ao longo de meses ou anos sem qualquer sintomatologia. 

A extensão dos sintomas está relacionada com a gravidade da doença, sendo os mais 

frequentemente relatados: fadiga, palidez, baixa performance intelectual, irritabilidade, palpitações, 

intolerância ao frio e dispneia associada à prática de exercício físico. A nível neurológico podem 

ocorrer sequelas como a síndrome das pernas inquietas (doença de Willis-Ekbom), um estado 

reversível que ocorre devido aos baixos níveis de ferro no cérebro e que afeta particularmente as 

grávidas
32

. 

Na infância e na gravidez a deficiência em ferro deve ser tratada atempadamente para 

evitar problemas neurológicos e danos irreversíveis no futuro
32

. 

 

1.2.2  Diagnóstico clínico e laboratorial 

Inicialmente, perante a suspeita de anemia ferropénica, é necessário investigar com base 

na história clínica do doente, as causas que podem estar na sua origem, nomeadamente hábitos 

alimentares, perdas ou dádivas regulares de sangue, presença de doenças do tubo digestivo, 

entre outras
36

. 

O diagnóstico laboratorial consiste essencialmente na análise do hemograma (Htc, Hb, 

VGM, HGM, CHGM, RDW), dos parâmetros de metabolismo do ferro [ferritina, saturação da 

transferrina (ST) e capacidade total de fixação de ferro (CTFF)] e dos reticulócitos (Tabela 3)
36

.  
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Os valores de referência da hemoglobina dependem da idade, género, etnia e tipo de 

sangue usado na análise (venoso ou capilar)
35

. Segundo a OMS, na anemia os níveis de 

hemoglobina são inferiores a 13 g/dL no homem, a 12 g/dL na mulher e a 11 g/dL na grávida
37

. 

Relativamente à concentração de hemoglobina e tamanho dos GV, a sua análise permite 

classificar a anemia como hipocrómica e microcítica através da interpretação dos valores de HGM, 

VGM e CHGM. Verifica-se também um estado de anisocitose (RDW ↑)
36

. 

De entre todos os parâmetros, a ferritina (proteína de reserva de ferro) é o mais útil e fácil 

de aplicar quer na deteção da doença, quer na monitorização da resposta ao tratamento. Valores 

de ferritina sérica abaixo de 15 ng/mL confirmam o diagnóstico, contudo em certas doenças de 

caráter inflamatório os resultados podem não refletir as reservas no mineral (necessário avaliar a 

proteína C reativa)
32

. 

O ferro sérico, por sua vez, tem uma variabilidade biológica elevada, o que condiciona a 

sua utilização como marcador de diagnóstico. Já a transferrina é um bom marcador, 

permanecendo as formas apoférrica e monoférrica sobre a diférrica. Valores de transferrina e 

CTFF encontram-se elevados nesta anemia. São parâmetros que traduzem a capacidade de 

transporte e fixação de ferro pela transferrina, mas são expressos em unidades diferentes
36

. 

Quanto ao número de reticulócitos, este mantém-se normal, contrariamente ao que 

acontece numa anemia megaloblástica em que diminui (diagnóstico diferencial)
36

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro laboratorial 

(unidades) 

Valor de 

referência
* 

Variação 

Glóbulos Vermelhos (x10
12

/L) 
H: 4,31-6,40 

M: 3,85-5,20 
↓ 

Hematócrito (%) 
H: 39,8-52,0 

M: 34,7-46,0 
↓ 

Hemoglobina (g/dL) 
H: 13,6-18,0 

M: 12,0-16,0 
↓ 

VGM (fL) 80,0-97,0 ↓ 

HGM (pg) 26,0-34,0 ↓ 

CHGM (g/dL) 32,0-36,0 ↓ 

RDW (%) 11,5 – 15,0 ↑ 

Reticulócitos (%) 0,5-1,5 = 

Ferro sérico (μg/dL) 50-150 ↓ 

Ferritina (ng/mL) 30-340  ↓ 

ST (%) 20-45 ↓ 

CTFF (ng/dL) 200-400  ↑ 

Legenda: 

H: homem; M: mulher;  

VGM: volume globular médio;           

CHGM: concentração de hemoglobina 

globular média;                                   

RDW: coeficiente de variação do volume 

dos glóbulos vermelhos;                      

HGM: hemoglobina globular média;        

ST: saturação da transferrina;             

CTFF: capacidade total de fixação de 

ferro. 

*Valores de referência para indivíduos 

com mais de 11 anos. 

 

 

Tabela 3: Principais parâmetros utilizados no diagnóstico 

laboratorial da anemia ferropénica
36,38

. 
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1.2.3  Tratamento 

A terapêutica marcial tem como objetivo a reposição das reservas de ferro e a 

normalização da concentração de hemoglobina e dos índices de eritrócitos. O tratamento de 1ª 

linha consiste na toma de medicamentos ou suplementos de ferro
36

.  

 

Terapêutica oral 

No adulto, a dose diária de ferro elementar prescrita deve ser de 100-200 mg
35

. Existem 

várias formulações de Fe oral atualmente disponíveis em Portugal: 

 Hidróxido férrico polimaltose (Maltofer® - ampolas; Ferrum Hausmann® - comprimidos 

e solução oral); 

 Proteinosuccinilato de ferro (Legofer®, Fetrival® e Fervit® – ampolas); 

 Sulfato ferroso (Ferro Gradumet® e Ferro Tardyferon® - comprimidos de libertação 

prolongada); 

 Gluconato ferroso (Hemototal® - ampolas); 

 Pirofosfato férrico (Fisiogen Ferro® e Fisiogen Ferro Forte® – cápsulas); 

 Maltol férrico (Feraccru® - cápsulas)
39

. 

 

De notar que a quantidade de sal de ferro presente em cada unidade de dosagem (ampola 

ou comprimido) não é igual à quantidade de ferro elementar disponível. Por isso, é necessário ter 

este fator em conta para fazer um ajuste correto da posologia
36

. 

Os efeitos laterais mais frequentes e que conduzem ao abandono do tratamento em cerca 

de 10-20% dos doentes são as náuseas, obstipação ou diarreia, dor epigástrica e fezes escuras. 

Para minimizar essas reações secundárias, a toma dos medicamentos deve ser feita após a 

refeição ou à noite para aproveitar o pico de produção de ácido gástrico (a absorção de ferro é 

favorecida em ambiente ácido). Se surgir dispepsia, a dose deve ser diminuída. Formas 

farmacêuticas de libertação prolongada ou com revestimento entérico são menos suscetíveis de 

provocar efeitos adversos, no entanto são menos eficazes pelo que devem ser evitadas
36,40

. 

 

Terapêutica endovenosa  

A escolha da terapêutica endovenosa (óxido férrico sacarosado, carboximaltose férrica, 

ferro III isomaltosido 1000 e complexo ferro-dextrano), de uso hospitalar, deve ser considerada 

caso a caso e na presença de uma ou mais das seguintes condições
36

: 

 Intolerância aos sais de ferro (especialmente gastrintestinal) e ineficácia do tratamento 

por via oral; 

 Gravidez após 1º trimestre (intolerância ou ineficácia do ferro oral) e pós-parto (Hb ≥ 7 

e ≤ 9 g/dL);   

 Má absorção intestinal; 

 Anemia grave com compromisso das atividades do dia-a-dia; 

 Perdas crónicas em que a reposição é inferior às perdas; 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          28 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

 Doentes com deficiência funcional em ferro a fazer tratamento com eritropoietina 

(insuficiência renal crónica e anemia secundária à quimioterapia)
36

. 

Os efeitos adversos mais reportados são urticária, hipotensão, mialgias, febre e artralgias. 

Ao fazer tratamento com ferro por via parentérica, não se toma ferro per os já que não é 

absorvido. Se posteriormente se iniciar terapêutica oral, é recomendado aguardar uma semana
36

. 

  

Interações medicamentosas e alimentares  

Determinado tipo de compostos presentes nos alimentos, assim como a forma como são 

confecionados, podem diminuir a biodisponibilidade do Fe (formação de complexos insolúveis). 

Por outro lado, a inclusão de sumos de fruta à refeição ou outras fontes ricas em ácido ascórbico 

potenciam a sua absorção
36

. 

No que toca à interação com medicamentos, sabe-se que fármacos inibidores da bomba 

de protões, antiácidos, antagonistas dos recetores da histamina, tetraciclinas, entre outros, 

diminuem a absorção do mineral. Então, a administração destes fármacos e de ferro oral deve ser 

feita, no mínimo, com 2 horas de intervalo
36

. 

 

1.2.4  Seguimento  

A concentração da hemoglobina deve aumentar em 1-2 g/dL após 2-4 semanas de 

tratamento. A resposta terapêutica também pode ser monitorizada pela subida do número de 

reticulócitos ao fim de uma semana
36

. 

O tratamento da ferropenia sem anemia é feito durante 3 meses. Na anemia ferropénica, 

depois dos níveis de hemoglobina normalizarem, continua-se a terapêutica mais 4-6 meses até 

ferritina 50 ng/mL e ST 30%. Uma semana após o fim do tratamento repete-se o hemograma e a 

análise da ferritina
36

. 

 

1.3. Divulgação do rastreio e população alvo 

O rastreio começou a ser divulgado no dia 20 

de fevereiro através da página de Facebook da 

farmácia. Procedeu-se também à colocação de um 

cartaz na farmácia (Fig.8) e os utentes foram 

convidados a participar durante o dia da realização do 

rastreio. 

A realização do rastreio foi direcionada para 

utentes que referissem os sintomas característicos de 

uma anemia e mostrassem interesse na avaliação do 

parâmetro; utentes com mais de 65 anos e/ou doenças 

crónicas, como a diabetes e a doença renal crónica; 

monitorização da resposta à terapêutica em doentes 

com anemia e avaliação do estado nutricional. 

 
Figura 8: Cartaz de divulgação do 

rastreio. 
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1.4. Material e equipamento 

O material e equipamento utilizados pertenciam à farmácia. As tiras de teste foram 

oferecidas pela Quilaban® para a realização do rastreio. Como foi a primeira vez que a farmácia 

teve este kit, disponibilizaram um manual de instruções para uma utilização e conservação 

corretas. 

 Veri-Q Multi meter®. Modelo: MMD-1BL 

 Kit Veri-Q Multi Hemoglobin Test Strips® 

 Mini pipeta (7 µL) 

 Lancetas 

 

Veri-Q Multi meter®  

Veri-Q Multi meter® é um dispositivo médico que efetua a medição quantitativa de 8 

parâmetros no sangue capilar e/ou venoso, incluindo a hemoglobina. Para cada teste é utilizado 

um chip que o identifica, fornecido com cada embalagem de tiras de teste. Os resultados dos 

testes são gerados em alguns segundos ou até 3 minutos. O equipamento não efetua medições 

para valores de hemoglobina inferiores a 5 g/dL e superiores a 25 g/dL. 

 

1.5. Procedimento para determinação da concentração de hemoglobina 

 

a) Inserir o chip ID da hemoglobina no VERI-Q MULTI meter®. 

b) Inserir a tira de teste no leitor ótico e ligar o equipamento. 

c) Limpar com álcool etílico a zona de punção. Deixar secar antes de efetuar a picada. 

d) Recolher a amostra de sangue capilar utilizando a pipeta. 

e) Transferir a amostra de sangue da pipeta para a tira de teste (o resultado surge no 

ecrã dentro de 5 segundos). 

f) Limpar a zona de punção. 

 

1.6. Resultados 

Foram realizados 9 testes, tendo participado 6 mulheres e 3 homens. Os resultados são 

apresentados na Tabela 4 e como se pode verificar apenas o senhor AV apresentou um valor de 

hemoglobina inferior ao valor de referência para o sexo masculino, [Hb] =13,1 g/dL. 

 

Tabela 4: Resultados do rastreio da hemoglobina (continua).  

Identificação 
Faixa etária 

(anos) 
Sexo 

Hemoglobina 

(g/dL) 
Observações* 

CA 55-64 F 14,6 Cansaço 

AP 65-74 M 14,9 Ansiedade 

MC 65-74 F 14,3 --- 
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Tabela 4: Resultados do rastreio da hemoglobina (continuação). 

Identificação 
Faixa etária 

(anos) 
Sexo 

Hemoglobina 

(g/dL) 
Observações* 

AR 65-74 M 15,4 --- 

RP 55-64 F 12,5 --- 

AV 55-64 M 13,1 
Anemia ferropénica diagnosticada. 

Faz tratamento com ferro. 

TG 55-64 F 14,3 Diabetes tipo 2 e hipertensão. 

PS 65-74 F 12,5 Cansaço. 

SR 65-74 F 13,1 --- 

*Inclui sinais e sintomas indicados pelo utente e/ou observados, doenças e comorbilidades. 

F: feminino; M: masculino. 

 

1.7. Considerações finais 

A utilização de Point of Care (POC) tests para rastreio de determinadas patologias é uma 

realidade cada vez mais forte nas farmácias portuguesas que traz comodidade, rapidez e 

simplicidade à vida dos utentes. Apesar de o diagnóstico da anemia ser complexo e necessitar da 

análise de vários parâmetros em simultâneo, uma simples medição regular da hemoglobina pode 

detetar e prevenir complicações mais graves. O facto de este serviço estar disponível na farmácia 

acresce-lhe um outro valor - o aconselhamento farmacêutico.  

A falta de adesão à terapêutica, a inadequação do tratamento e os efeitos adversos são, 

em alguns grupos de doentes, os principais motivos para a baixa taxa de sucesso terapêutico, 

questões em que também se pode intervir na farmácia comunitária
40

. 

No geral, as pessoas abordadas para a realização do rastreio aderiram, principalmente 

depois de fazer perguntas em relação às patologias de que padeciam, à sintomatologia e de 

apresentar o teste em si. Ao mesmo tempo, pude esclarecer as dúvidas que me foram colocadas 

durante a realização dos testes, relacionadas com a finalidade do teste, o parâmetro em estudo e 

as consequências de valores abaixo do normal.  

No caso do senhor AV, como há data do rastreio tinha recebido o diagnóstico de anemia 

há pouco tempo e estava no início do tratamento, fiz recomendações quanto a interações 

medicamentosas e/ou alimentares, aconselhei uma alimentação que privilegiasse alimentos ricos 

em ferro e formas de minimizar a extensão dos efeitos adversos já mencionados. Referi também a 

importância de monitorizar a Hb ao longo do tratamento para avaliar se a terapêutica instituída 

estava a ser eficaz. 

Nas participantes que obtiveram valores de Hb normais, mas referiram cansaço foi-lhes 

transmitido que esse sintoma não estava associado à presença de anemia. No entanto, o mais 

indicado seria realizar análises clínicas completas, sobretudo na participante com Hb igual a 12,5 

g/dL que não referiu qualquer outra doença, para descartar a hipótese de estar a desenvolver 

anemia. Em suma, a realização do rastreio e da pesquisa sobre o tema permitiu-me conhecer as 
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principais diferenças entre a terapêutica disponível e perceber a importância de se estabelecer um 

diagnóstico diferencial. 

  

 

 APRESENTAÇÃO SOBRE “TÉCNICAS INALATÓRIAS NA TERAPÊUTICA DA 2.

ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA” 

 

2.1. Contextualização e objetivos 

A escolha do inalador adequado para cada doente e o manuseio correto dos dispositivos 

utilizados no tratamento da asma e da DPOC são elementos chave no controlo destas doenças. 

Os erros associados à técnica inalatória são muito frequentes e têm impacto na deposição 

do fármaco no pulmão, podendo comprometer a broncodilatação, a curto-prazo e o controlo da 

asma, a longo prazo. De acordo com o Inquérito Nacional de Controlo da Asma de 2010, 43% dos 

asmáticos não têm a doença controlada e destes, 88% julgam erradamente que a doença está 

controlada
41

. A nível internacional, apesar da eficácia comprovada das terapias e guidelines 

adotadas o paradigma é semelhante.  

A apresentação foi realizada no dia 24 de maio e dirigida aos técnicos de farmácia. A 

principal finalidade foi relembrar as técnicas de inalação para os diferentes dispositivos (Anexo 

VII), as suas vantagens e desvantagens e revisitar alguns conceitos e recomendações que devem 

estar presentes na dispensa deste tipo de medicamentos. 

 

2.2. Importância da utilização de um inalador adequado no controlo da asma 

A asma brônquica é uma “doença heterogénea, caracterizada pela inflamação crónica das 

vias aéreas e definida pela presença de sintomas respiratórios, (…) a que se associa 

habitualmente um aumento da reatividade brônquica e alterações estruturais das vias aéreas”
42

.  

A asma é classificada como “controlada” quando nas últimas 4 semanas não se 

verificaram nenhuma das seguintes características: sintomas diurnos mais de 2 vezes por 

semana, limitação das atividades diárias, sintomas noturnos e/ou ao despertar e necessidade de 

utilização de medicação de alívio superior a 2 vezes por semana. Além disso, avalia-se a função 

respiratória e o risco de futuras complicações
42

. 

As razões para o mau controlo da asma são várias, diagnóstico e terapêutica incorretos, 

má adesão ao tratamento, presença concomitante de rinite (aumenta a inflamação) e outras 

comorbilidades, tabagismo (causa resistência aos corticosteroides), técnica incorreta e escolha 

inadequada do inalador
43

.  

A escolha do dispositivo deve ser ajustada às capacidades cognitivas e físicas do doente e 

a sua participação no processo deve ser encorajada durante a consulta médica. As preferências 

do doente podem prender-se com aspetos funcionais do dispositivo (fácil de usar e limpar, 

feedback ao libertar a dose), conveniência (peso, forma, tamanho, cor e durabilidade) e impacto 

orofaríngeo (sabor e irritação)
44

. 
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Cada tipo de inalador requer um certo nível de manipulação, destreza manual e 

coordenação mão-pulmão para assegurar o seu bom uso. A técnica inalatória natural do doente 

também é importante, ou seja, se o doente tende a respirar devagar deve optar-se por um inalador 

pressurizado doseável, se respira de forma rápida e vigorosa deve usar um inalador de pó seco
44

. 

 

  Características gerais dos inaladores 2.2.1.

 

Inaladores de pó seco (DPI, Dry Powdered Inhalers)  

• Multidose ou unidose; 

• Broncodilatador ou anti-inflamatório esteroide, isoladamente ou em associação; 

• Não exigem coordenação entre a inspiração e libertação da dose; 

• Usados a partir dos 6-7 anos (depende da capacidade de inspiração)
 43-45

. 

 

Inaladores pressurizados doseáveis (pMDI, pressurized Metered Dose Inhalers) 

• Dose fixa de fármaco; 

• Pequenos e económicos; 

• Rápida administração; 

• Broncodilatador ou anti-inflamatório esteroide, isoladamente ou em associação. 

• Exigem boa coordenação “mão-pulmão”. 

• Utilização de Câmara Expansora (CE) associada é recomendada em crianças e 

doentes com fraca coordenação
43-45

 

 

2.3. Técnica inalatória  

Existe um conjunto de passos chave, comuns aos diferentes dispositivos, que o doente 

deve executar sempre que realiza uma administração (Tabela 5). A inalação deve ser realizada na 

posição de pé, sentado ou semi-sentado para que a expansão torácica seja maior. Crianças com 

menos de 6 anos devem usar sempre o inalador pressurizado acoplado a uma CE. Doentes a 

fazer vários fármacos devem administrar primeiro os broncodilatadores e passados 5 a 10 minutos 

os corticosteroides
42

.  
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Tabela 5: Técnica inalatória em três passos. 

  

  Erros mais frequentes 2.3.1.

De uma forma geral os erros mais frequentemente detetados são não expirar antes da 

inalação, não reter a respiração depois da inalação e não respeitar as instruções específicas de 

cada dispositivo. Na tabela seguinte apresentam-se os erros típicos dos inaladores DPI e dos 

inaladores pMDI
43-45

. 

 

Tabela 6: Erros mais frequentes na utilização de inaladores
44,45

. 

Inalador de pó seco Inalador pressurizado doseável 

Expirar para dentro do dispositivo Não retirar a tampa do bucal 

Repetição de doses 
Não agitar o inalador antes de usar (na 

posição vertical) 

Utilização de dispositivos vazios (inaladores 

multidose) 
Não pressionar os lábios no bucal 

Não colocar o dispositivo na posição correta 

(ex: Turbohaler® na vertical e Diskus® na 

horizontal) 

Pressionar várias vezes o inalador libertando 

doses 

Não ativar o inalador para o ar ambiente na 1ª 

utilização ou após longo período sem usar 

Agitar depois de preparar a dose (ex: 

Turbohaler®) 

Pressionar o inalador e parar a inalação 

(deglutir ou reter na boca) 

Inalação demasiado rápida e/ou nasal 

Intervalo de tempo inferior a 30 segundos entre 2 inalações (quando necessário) 

 

2.4. Papel do farmacêutico 

Estudos revelam que apenas 15-69% dos profissionais de saúde das várias áreas sabem 

demonstrar corretamente as técnicas, que só uma pequena proporção dos doentes recebe 

Passo Inalador DPI 
Inalador 

pMDI 

Inalador 

Respimat® 

pMDI+CE 

inalação 

única 

pMDI+CE inalação 

múltipla 

1 Expiração prévia forçada 
Sem expiração 

prévia forçada 

2 
Inalação rápida 

e vigorosa 
Inalação lenta e profunda 

Inalação em volume 

corrente 

3 Apneia final Sem apneia 
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formação sobre a utilização do inalador e que uma percentagem ainda mais pequena de doentes 

revê a execução da sua técnica ao longo do tempo
44

. 

O farmacêutico comunitário deve ter um papel ativo na revisão da técnica inalatória com o 

utente (ou familiares e cuidadores) e pedir que este a exemplifique sempre que dispensa o 

inalador ou quando julgar necessário. As boas práticas de utilização dos inaladores e 

especificidades quanto à forma de limpeza, bem como outros cuidados devem igualmente ser 

reforçados.  

A sensibilização do doente para a manipulação correta dos dispositivos é fundamental. 

Doentes que acreditam que uma parte importante do controlo da sua doença depende do inalador, 

demonstram níveis de utilização correta dos dispositivos mais elevados
43

.  

 

2.5. Considerações finais 

A disponibilização de instruções escritas ou verbais pelo farmacêutico, acompanhadas da 

demonstração da técnica, tem resultados muito favoráveis na apreensão das técnicas pelo 

doente
44

. A formação contínua na área através de sessões “Train the trainer” permite uma 

atualização dos conhecimentos e consequentemente uma melhor educação do doente. 

O controlo efetivo da asma e DPOC na prática clínica é claramente inferior ao obtido nos 

ensaios clínicos, sendo necessário encontrar estratégias que diminuam o contributo da “má 

técnica inalatória” para o problema. 

A apresentação demorou cerca de 40 minutos e pelo retorno que obtive foi bastante útil 

para rever as técnicas dos inaladores mais antigos e conhecidos e conhecer as particularidades 

dos inaladores com que estavam menos familiarizados, como o Genuair® e o Ellipta®. A sua 

realização foi um desafio e uma aprendizagem para mim pela complexidade do tema e toda a 

pesquisa envolvida e, acima de tudo, por ter permitido a partilha de impressões e experiências 

com equipa e ter sensibilizado para o problema. 

 

 

 RASTREIO CARDIOVASCULAR 3.

 

3.1. Contextualização e objetivos 

As DCV afetam o sistema circulatório (coração e vasos sanguíneos) e podem ser de 

vários tipos, sendo as mais preocupantes a doença coronária e a doença cerebrovascular. Na 

Europa, as DCV são responsáveis por 49% das mortes nas mulheres e 40% das mortes nos 

homens
46

.  

A intervenção dos profissionais de saúde nesta área é feita ao nível da prevenção, através 

de medidas de educação para saúde; do rastreio e diagnóstico precoce de fatores de risco; do 

tratamento (farmacológico e não farmacológico) e da reabilitação dos doentes após eventos 

cardiovasculares, como o EAM e o Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
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O rastreio cardiovascular realizou-se na tarde do dia 8 de abril (Sábado) das 14h30 às 

17h, numa localidade próxima à farmácia, as Parretas e em parceria com a associação de 

moradores local. Os parâmetros analisados foram a pressão arterial, a glicemia e o IMC.   

 

3.2. Doenças cardiovasculares: fatores de risco 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de DCV podem ser divididos em 

fatores de risco modificáveis, hipertensão, sedentarismo, obesidade, diabetes, dislipidemias e 

tabagismo; e fatores de risco não modificáveis, idade, sexo e genética. Os fatores de risco 

potenciam-se mutuamente, pelo que é fundamental controlar todos em simultâneo
47

.  

A avaliação do risco cardiovascular global é essencial, existindo ferramentas como as 

tabelas SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation), utilizadas em pessoas aparentemente 

saudáveis para cálculo do risco absoluto a 10 anos de desenvolver uma primeira DVC fatal
48

. 

 

3.3. Hipertensão arterial 

Segundo a norma da Direção Geral de Saúde a hipertensão é definida, em indivíduos com 

idade igual ou superior a 18 anos, como uma elevação persistente “em várias medições e em 

diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da 

pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg”
48

. A pressão arterial elevada 

constitui um fator de risco major para DCV e um dos parâmetros com melhor custo-efetividade 

passível de ser facilmente monitorizado nos cuidados de saúde primários. Dados recentes sobre a 

hipertensão em Portugal revelaram que a taxa de prevalência se situa nos 26,9% e é mais elevada 

no sexo feminino do que no sexo masculino
49

.  

 

3.4. Diabetes 

A diabetes é considerada a doença do milénio, afetando milhões de pessoas em todo o 

mundo, sobretudo do grupo etário acima dos 45 anos. A diabetes tipo 2 diminui a esperança de 

vida em 5 a 10 anos e diabetes tipo 1 em cerca de 20 anos. Apesar dos avanços terapêuticos e do 

diagnóstico cada vez mais precoce, estima-se que até 2030 a tendência se agrave em virtude da 

epidemia da obesidade e do envelhecimento da população. Tem como complicações major a 

DCV, nefropatia, neuropatia, amputação e retinopatia
50

.  

 Para além dos fatores de risco cardiovascular já referidos, considera-se que o risco de 

desenvolver a doença aumenta em caso de diabetes gestacional prévia, anomalia da glicemia em 

jejum e tolerância diminuída à glicose e obesidade central ou visceral
50

. 

 

3.5. Sedentarismo e obesidade 

A obesidade é uma doença crónica de etiologia multifatorial associada a grande 

mortalidade e perda de qualidade de vida. Favorece o aparecimento de doenças como a diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensão arterial ou dislipidemia e pode ser classificada de acordo com o IMC. 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          36 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

Figura 10: Percentagem de indivíduos 

a fazer medicação para a hipertensão. 

Figura 9: Valores médios de PAS e PAD 

obtidos na população total e por género. 

Os níveis de atividade física a nível nacional revelam uma população sedentária, 

nomeadamente as mulheres e os mais velhos. No que diz respeito à obesidade infantil, Portugal 

está entre os países da Europa com taxas mais elevadas, uma em cada três crianças é afetada
51

.  

Os doentes obesos necessitam de adotar estratégias de perda de peso e de tratamento de 

comorbilidades associadas à doença, para ver o seu risco cardiovascular global diminuir. A prática 

de exercício físico traz benefícios não só em termos de redução de peso, mas também na 

diminuição de todas causas de mortalidade cardiovascular. 

 

3.6. Resultados do rastreio 

Os resultados obtidos são apresentados na tabela do Anexo VIII. Em termos gerais: 

 Participaram 27 indivíduos no rastreio (21 mulheres e 6 homens) com uma média de 

idades situada nos 58 anos.  

 O valor médio de PAS obtido foi 121 mmHg e o de PAD foi 71 mmHg (Figura 9).  

 Quando questionados sobre a toma de medicamentos anti-hipertensores, 44% dos 

indivíduos (n=12) afirmaram tomar algum tipo de medicamento – considerados 

hipertensos (Figura 10). 

 Dos 12 indivíduos a tomar anti-hipertensores, 3 apresentaram valores de PAS entre 140-

159 mmHg (HTA grau I). 

 Na determinação da glicemia ocasional/pós-prandial, não foi encontrado nenhum valor 

superior ao valor habitualmente recomendado após as refeições (glicemia <140 mg/dL) 

 IMC: 12 indivíduos apresentaram peso normal, 9 tinham excesso de peso (IMC=25,0-29,9) 

e 6 tinham obesidade de grau I (IMC=30,0-34,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Considerações finais 

Nos últimos 30 anos, a redução da mortalidade cardiovascular foi possível principalmente 

devido à redução dos níveis de colesterol, do tabagismo e da pressão arterial
52

. A abordagem 

terapêutica baseia-se num conjunto de recomendações e guidelines cientificamente comprovadas, 

44% 

56% 

Medicação para a hipertensão 

Sim
Não

121,1 124,2 120,2 

71,4 75,8 70,2 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Total Sexo
Masculino

Sexo
Feminino

P
re

s
s
ã

o
 A

rt
e

ri
a

l 
(m

m
H

g
) 

Valor médio de PAS e PAD 

PAS (mmHg) PAD (mmHg)



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          37 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

em que as medidas não farmacológicas são tão ou mais importantes que as medidas 

farmacológicas.  

A manutenção da saúde cardiovascular depende da adoção de um estilo de vida 

saudável: dieta equilibrada pobre em gordura saturada e sal, que privilegie os produtos integrais, 

vegetais, fruta e peixe; exercício físico; cessação tabágica e evicção do abuso de álcool
52

.   

A realização deste tipo de rastreios é muito útil na promoção da saúde, na prevenção 

destas doenças e na disponibilização de material didático. Como proporciona uma maior 

proximidade com a população, permite um aconselhamento mais focado nas individualidades de 

cada pessoa de forma a alcançar os objetivos terapêuticos. 

Apesar de os resultados apresentados não terem significado estatístico permitiram avaliar 

o tipo e quantidade de fatores de risco que mais afetava os participantes. Nos participantes 

hipertensos, àqueles que não tinham a PA controlada foi recomendada a vigilância apertada dos 

valores para perceber se no futuro seria necessário modificar a terapêutica ou se se tratava 

apenas de um valor casual que poderia ser corrigido com as medidas não farmacológicas já 

referidas. Naqueles que não estavam diagnosticados com hipertensão, que tiveram valores 

elevados e para além disso tinham mais fatores de risco, como a idade e o excesso de peso, 

reforçou-se a importância da atividade física e da dieta. Aos participantes com excesso de peso e 

obesidade de grau I divulgamos também a existência de consultas de nutrição e da dieta 

Easyslim® na farmácia. 

 

 

 FOLHETO INFORMATIVO “VITAMINAS E MINERAIS” 4.

 

4.1. Contextualização e objetivos 

Uma dieta equilibrada e variada fornece geralmente os nutrientes essenciais - vitaminas, 

proteínas, sais minerais, hidratos de carbono e lípidos - à manutenção da vida e ao normal 

funcionamento do organismo. Contudo, surgem ao longo da vida défices em alguns nutrientes, o 

que pode estar relacionado com a situação clínica da pessoa, a fraca ingestão de determinado tipo 

de alimentos e necessidades acrescidas (gravidez, amamentação e idade). 

Quando essas carências se manifestam pode ser necessário recorrer a suplementos 

alimentares específicos. A diversidade de fórmulas e apresentações destes produtos pode 

dificultar a escolha e exige um conhecimento especializado para que sua utilização seja adequada 

e segura. 

Durante o atendimento ao público surgiram, por várias vezes, questões em relação ao 

suplemento mais apropriado para determinada condição e à função dos componentes. A 

elaboração do folheto (Anexo IX) visou reunir informação sobre os minerais e vitaminas mais 

importantes e apresentá-la de forma simples e apelativa aos utentes. Além disso, dotou-me de 

mais competências na área da suplementação e da indicação farmacêutica. Os valores de 

referência utilizados foram os definidos pelo comité norte-americano “Food and Nutrition 

Board”
53,54

. 
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4.2. Vitaminas 

Vitamina A: Engloba um conjunto de compostos, os retinoides, conhecidos pelas suas 

propriedades antioxidantes. Nos alimentos de origem animal, encontra-se na forma de retinil-éster 

(vitamina A preformada); nas fontes vegetais, está presente como provitamina (os carotenoides). A 

diminuição das reservas pode provocar xeroftalmia e cegueira noturna (principal causa de 

cegueira na infância a nível mundial)
55

.  

Desempenha um papel importante na formação dos ossos, no crescimento, na capacidade 

reprodutora e no sistema imunitário
55

. A hematopoiese também está dependente de níveis 

adequados deste micronutriente, a par com o ferro e os folatos. A suplementação periódica em 

crianças com mais de 6 meses é uma estratégia de saúde pública que visa reduzir o risco de 

cegueira e de morbilidade de origem infeciosa em doenças como o sarampo, diarreia severa, VIH 

e possivelmente malária e parasitoses intestinais
56

. A OMS estima que o fornecimento adequado 

de vitamina A nas crianças com menos de 5 anos pode diminuir a taxa de mortalidade infantil em 

24%
56

. 

Vitamina C: Tem um papel importante na proteção contra a oxidação celular, 

especialmente a nível cerebral, e efeitos positivos no sistema imunitário. Tem a capacidade de 

regenerar outros antioxidantes como a vitamina E e participa na formação de colagénio, 

fundamental para a integridade dos vasos sanguíneos, ossos, dentes, pele e gengivas
57

. Promove 

a absorção de ferro não-heme da dieta. 

O uso profilático da vitamina C na constipação pode reduzir a duração da doença em 

pessoas saudáveis, mas não afeta a sua incidência e severidade. A suplementação é mais eficaz 

em situações de esforço físico e deficiência na vitamina
58

. A toma de suplementos em dose baixas 

durante 10 ou mais anos foi associada a uma redução significativa do risco de cataratas
59

. 

Vitamina D: Atua na manutenção dos níveis séricos de cálcio (Ca) ao promover a 

absorção de Ca e fósforo no intestino e a reabsorção óssea. Também atua no funcionamento 

muscular e no equilíbrio. Níveis adequados da vitamina são essenciais para prevenir a 

osteoporose em mulheres pós-menopáusicas e idosos. A elevada prevalência de valores 

inadequados na população portuguesa corrobora a necessidade de melhorar a suplementação 

continuada na vitamina, principalmente nos grupos de risco
60

. 

Vitaminas do complexo B: Conjunto de oito vitaminas hidrossolúveis (B1, B2, B3, B5, B6, 

B7, B9 e B12) que participam em graus diferentes no metabolismo celular (reações catabólicas e 

anabólicas), na manutenção da saúde física e mental, na saúde da pele, cabelo, boca e olhos e na 

absorção e digestão de nutrientes
61

.  

A nível neurológico um défice em qualquer uma destas vitaminas pode originar 

irritabilidade, apatia, depressão ou mudanças de comportamento
61

. Por isso, são frequentemente 

encontradas em suplementos para melhorar o desempenho cerebral. 

 

4.3. Minerais 

Cálcio: Trata-se do mineral mais abundante no organismo, mais de 99 % do Ca encontra-

se no esqueleto e nos dentes, o remanescente está presente no sangue, fluidos extracelulares, 
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músculos e outros tecidos. No osso, encontra-se principalmente na forma de hidroxiapatite. Para 

além da manutenção da saúde óssea, o Ca participa na vasodilatação e contração vascular, na 

secreção glandular e na transmissão nervosa. A deficiência crónica em Ca conduz à redução da 

massa óssea e à osteoporose. Estudos sugerem que uma dieta pobre em Ca pode acelerar o 

aumento de peso e a acumulação de gordura
62

. 

Magnésio: É cofator de mais de 300 sistemas enzimáticos, participando ativamente em 

inúmeros mecanismos do organismo. Contribui para a produção de energia pelas via aeróbica e 

anaeróbica e para o normal funcionamento cerebral e muscular, participa na divisão celular, entre 

outros. Um défice neste nutriente provoca sintomas como fadiga física e psicológica e cãibras. A 

relação entre a hipertensão e o défice em magnésio (Mg) ainda não está esclarecida. O Mg 

interage com os bifosfonatos, certos antibióticos, como as tetraciclinas e as quinolonas, diuréticos 

e inibidores da bomba de protões. Por exemplo, em caso de tratamento com bifosfonatos e toma 

de suplementos ricos em Mg, a administração deve ser separada pelo menos 2 horas, já que a 

absorção dos primeiros diminui
63

. 

Iodo: O iodo é um oligoelemento que se acumula na tiroide para síntese das hormonas 

tiroideias T3 e T4. Estas hormonas exercem funções-chave no metabolismo, como a regulação da 

taxa de metabolismo basal e da temperatura. O défice em iodo provoca doenças como o bócio, o 

hipotiroidismo e problemas na gravidez
64

. 

Ferro: É um componente essencial da hemoglobina (transporte de O2 para os tecidos) e 

da mioglobina (fornece O2 para os músculos). Participa no funcionamento do sistema imunitário, 

na redução da fadiga e na formação de GV. 

 

4.4. Necessidades especiais 

Mulheres nas fases de pré-conceção, gravidez e amamentação necessitam de um aporte 

acrescido de iodo para uma maturação normal do sistema nervoso central do feto e o seu 

desenvolvimento adequado
64

. Da mesma forma, as necessidades em Ca e Fe aumentam nesta 

fase da vida.  

A vitamina B12 necessita de um ambiente acídico para ser absorvida. A partir dos 50 

anos, 10% a 30% dos adultos têm níveis baixos de ácido gástrico, absorvendo quantidades 

inadequadas da vitamina. Esta população deve recorrer à suplementação e ingestão de alimentos 

fortificados com vitamina B12
59

. A perda de massa óssea acentua-se com a idade e a capacidade 

de produção de colecalciferol pela pele diminui, aumentando as necessidades em Ca e vitamina 

D. No idoso com mais de 70 anos é recomendável a ingestão de 1200 mg de Ca
53

. Podem 

também apresentar carências em vitamina E, ácido fólico e minerais como o ferro, o zinco e o 

magnésio
53

. 

 

4.5. Considerações finais 

A literacia em saúde dota o utente com um conjunto de competências como consumidor 

e/ou doente que lhe permite adotar comportamentos preventivos e de controlo das doenças e 

tomar decisões de saúde fundamentadas, aquando da seleção de bens e serviços. 
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A disponibilização de panfletos na farmácia tem geralmente boa aderência por parte dos 

utentes, o que também se verificou neste caso. Na FNB, habitualmente estão disponíveis alguns 

panfletos fornecidos pelas marcas, no entanto, a elaboração de panfletos pela farmácia e a 

seleção de informação mais relevante para determinados grupos da população é uma mais valia 

para colmatar falta de conhecimentos em algumas áreas e até promover produtos específicos. 

 

 

 PROJETO “DIVERTE-TE AO SOL” 5.

 

5.1. Contextualização e objetivos 

Nos últimos anos, a incidência do cancro de pele em Portugal, nomeadamente do 

melanoma, tem vindo a aumentar em parte devido à exposição exagerada ou inadequada à 

radiação ultravioleta (UV). Anualmente, estima-se que dos 10 mil novos casos de cancro de pele, 

1000 evoluem para melanoma
65

. A necessidade de adotar medidas de prevenção primária e 

secundária impõe-se cada vez mais, principalmente nos grupos de risco como praticantes de 

desporto ao ar livre, bebés e crianças. 

Com a chegada do Verão as ações de sensibilização para os cuidados a ter com a 

exposição solar são redobradas, já que nunca é demais repetir e relembrar as boas regras de 

convívio com o sol. Nesse sentido, e no âmbito da comemoração do dia da criança, foram 

organizadas numa parceria com os laboratórios Avène®, duas ações de formação para as 

crianças de 1º e 4º anos das escolas EB1 de Real e EB1 das Parretas. Numa linguagem adaptada 

para os mais novos, a apresentação baseou-se nos riscos e benefícios da exposição solar, nos 

efeitos do sol na pele, na importância da utilização de protetor solar e nas práticas a adotar para 

uma exposição segura. Os alunos receberam ainda um caderno de atividades alusivo ao tema e 

um cantil fornecidos pela marca. 

 

5.2. Exposição solar – riscos e benefícios 

O sol é fonte de vida, energia e bem-estar, exercendo até um efeito antidepressivo, e 

trazendo inúmeras vantagens clínicas. O seu efeito imunomodulador e imunossupressor tem 

efeitos benéficos em algumas dermatoses, de que é exemplo a psoríase, desde que a exposição 

seja lenta, progressiva e com proteção adequada. A síntese de vitamina D pelo organismo está 

dependente da exposição solar (raios UVB) com a formação de colecalciferol a nível cutâneo. 

Todavia, uma exposição inadequada tem efeitos nefastos e cumulativos ao longo da vida, 

como queimaduras, fotoenvelhecimento e o risco acrescido de cancro. Para além dos efeitos na 

pele, a sobre-exposição à luz solar tem repercussões na visão (aparecimento de cataratas) e no 

sistema imunitário. Também podem ocorrer inúmeras fotodermatoses precipitadas ou agravadas 

pela exposição solar e provocadas por reações fotoalérgicas ou reações fototóxicas. As reações 

fototóxicas (padrão de queimadura solar) são mais frequentes, podem surgir no primeiro contacto 

e exigem elevadas concentrações de agente fotossensibilizante não desencadeando mecanismos 
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imunológicos. Pelo contrário, as reações fotoalérgicas (padrão de eczema) nunca surgem no 

primeiro contacto, já que são desencadeadas por processos imunológicos
66

.  

A radiação solar é composta por raios infravermelhos (IV) e raios UV. Os raios UV 

correspondem a radiação com comprimento de onda compreendido entre 100 e 400 nm, dividida 

em três regiões: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm)
67

. 

A radiação UVC (maior energia) e cerca de 90% da radiação UVB são absorvidas na 

camada de ozono e atmosfera. Por isso, a radiação UV que atinge a superfície terrestre é 

composta maioritariamente por raios UVA e uma pequena parte de raios UVB
67

. 

Enquanto a radiação UVB causa eritema e provoca mutações no ADN (dímeros de 

pirimidina), os raios UVA estão associados ao bronzeamento da pele e ao fotoenvelhecimento. 

Estes últimos penetram nas camadas mais profundas da pele, provocando um aumento da 

produção de espécies reativas de oxigénio, que danificam indiretamente o ADN, e de células 

inflamatórias na derme
67

. 

Os índices de radiação ultravioleta dependem: da altura do sol (valores mais elevados nos 

meses de verão entre as 11h e as 16h), da latitude, da altitude, dos níveis de ozono e da reflexão 

pela superfície. O índice UV mede a intensidade da radiação solar num determinado lugar e 

período de tempo. Esta medida varia de a 1 a 11, quanto mais elevado o índice, maior o risco de 

causar danos na pele
67

. 

 

5.3. Cancro de pele 

O cancro de pele é o tipo de cancro mais frequente em todo o mundo em indivíduos 

caucasianos. Os principais fatores de risco são a hereditariedade, a história da pele (número de 

escaldões desenvolvidos ao longo da vida, hábitos de exposição solar e comportamentos de 

risco), ter pele clara ou propensa a queimaduras (pele dos tipos I e II), o número e tipo de sinais e 

a idade (mais de 50 anos)
68

. 

Destacam-se essencialmente três tipos de cancro, carcinoma basocelular, carcinoma 

espinocelular e melanoma, por ordem decrescente de frequência, e a queratose actínica (lesões 

pré-cancerosas). A taxa de cura do cancro da pele é alta, desde que diagnosticado e tratado 

precocemente. As lesões cancerígenas surgem geralmente na cara, pescoço, membros e costas, 

devido à maior exposição destas zonas e podem aparecer em qualquer idade
69

. 

O diagnóstico passa pela observação de alterações nos sinais ou nevos e aparecimento 

de feridas que não cicatrizam. Uma regra muito simples para distinguir nevos típicos (simétricos, 

de bordos regulares, cor uniforme e estáveis) de nevos atípicos é a regra ABCDE (Assimetria, 

Bordo irregular, Cor heterogénea ou muito escura, Diâmetro maior que 5 mm e Evolução ou 

alteração recente)
70

. Por isso, a pele deve der examinada periodicamente para detetar sinais e 

manchas suspeitas.  

 

5.4. Proteção solar 

A pele possui um mecanismo natural de proteção – a melanina - capaz de absorver a 

radiação UV e responsável pelo bronzeado. Quanto maior a quantidade deste pigmento, menor a 
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tendência para apanhar uma queimadura. Segundo a classificação de Fitzpatrick existem seis 

tipos de pele, em que peles mais claras são mais suscetíveis ao eritema solar e necessitam de 

uma proteção acrescida comparativamente aos restantes fotótipos
71

.  

A utilização de protetor solar adaptado ao tipo de pele e a adoção de medidas preventivas 

são essenciais para evitar os efeitos prejudiciais da exposição direta ao sol.  

 

 Protetor solar adequado 5.4.1.

No passado, a produção de protetores baseava-se no aumento do fator de proteção solar 

(FPS) e na inclusão de ingredientes ativos que bloqueassem a radiação UVB. Atualmente sabe-se 

que a proteção UVA é igualmente essencial, existindo protetores de largo espetro que associam 

vários filtros orgânicos e inorgânicos e conferem a dupla proteção
71

. 

Um FPS igual ou superior a 15 é considerado aceitável para proteção contra a radiação 

UVB no dia-a-dia e um FPS 30 ou superior confere proteção para exposições prolongadas e 

intensas. Genericamente, pessoas com pele clara, loiras e com muitas sardas e sinais devem usar 

protetor com FPS 30 ou superior. Nas crianças, o ideal é usar um protetor com FPS 50, de largo 

espetro e resistente à água
71

. 

 

  Como reconhecer a insolação 5.4.2.

Na insolação ou golpe de calor surgem sintomas como cãibras musculares, fraqueza, 

náuseas, vómitos, dores de cabeça, respiração acelerada, pulso rápido, palidez, baixa produção 

de suor e febre (temperatura corporal pode atingir 39ºC em 10-15 minutos). A pele fica vermelha, 

quente, dolorida e com bolhas, surgindo comichão. Posteriormente torna-se muito seca e 

quebradiça. Numa situação destas e dependendo da gravidade dos sintomas, a vítima deve ser 

rapidamente socorrida e vigiada, uma vez que os danos podem ser irreversíveis e até levar à 

morte. Crianças nos primeiros anos de vida, idosos e portadores de doenças crónicas constituem 

os grupos mais vulneráveis
72

. 

 

  Cuidados Práticos 5.4.3.

Existe um conjunto de cuidados básicos a ter na exposição solar: 

 A exposição aos raios UV não ocorre apenas na praia ou piscina, mas também em 

qualquer atividade realizada no exterior (brincar no jardim, caminhar na rua, fazer 

desporto ao ar livre, etc.) 

 A exposição solar nas horas em que os raios UV são mais intensos (das 11h às 16h) 

deve ser evitada ao máximo. 

 A neve, a areia e a água do mar refletem a radiação, podendo causar queimaduras 

solares. Na praia, mesmo debaixo do chapéu-de-sol é necessário utilizar protetor 

solar e t-shirt, principalmente nas horas de maior calor. 

 Aumentar a ingestão de água e fruta. Preferir bebidas sem açúcar e refeições leves. 

 Oferecer água a idosos e crianças, ainda que não sintam sede, para evitar a 

desidratação. 
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 Aplicar o protetor solar 30 minutos antes de ir para a praia (FPS igual ou superior a 

30) e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após o banho, mesmo que seja um 

protetor resistente à água. Proteger também os lábios. 

 Utilizar óculos de sol com proteção UV, chapéu de aba larga e roupa solta de 

preferência de algodão. 

 No primeiro ano de vida, as crianças não devem ser expostas diretamente ao sol
71,72

. 

 

5.5. Considerações finais 

Os cuidados com o sol são muitas vezes ignorados pela população sobretudo no dia-a-dia 

nas atividades ao ar livre. Por isso, a apresentação realizada procurou disponibilizar um conjunto 

de cuidados básicos a adotar não só no verão, mas durante todo o ano. 

Considero que as escolas são sempre um espaço adequado para promover a educação 

em saúde, neste caso a proteção solar, e implementar atividades didáticas que despertem a 

curiosidade e o interesse das crianças, ao mesmo tempo que as educam e sensibilizam para o 

tema. No final desta experiência, o retorno foi muito positivo e os professores elogiaram a 

iniciativa, esperando que no futuro se volte a realizar. 
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CONCLUSÃO 

 

A principal função da farmácia é dispensar medicamentos de forma segura e responsável, 

disponibilizando toda a informação inerente ao seu uso. A par com esse conhecimento 

farmacológico e fisiopatológico, o farmacêutico tem de adquirir competências mais técnicas que 

possibilitem um funcionamento eficiente da farmácia e o acesso do doente ao tratamento, 

nomeadamente na aquisição e gestão de medicamentos e de outros produtos de saúde.  

Nos dias que correm, a complexidade das tarefas e das responsabilidades do 

farmacêutico é maior, fruto da evolução da profissão. Além disso, os serviços prestados na 

farmácia comunitária são cada vez mais completos e necessários para o equilíbrio do Sistema 

Nacional de Saúde. 

Durante estes quatro meses intensos de estágio, tive a oportunidade de conhecer o 

dinamismo de uma farmácia e conjugar a vertente teórica, apreendida ao longo do curso, com 

vertente prática, algo que também se traduziu no tipo de temas desenvolvidos e nos resultados 

obtidos. 

Foi uma experiência enriquecedora e estimulante a nível pessoal e profissional que me 

deu ferramentas e competências muito importantes para o futuro. 

 

  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          45 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. INFARMED: Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 20 de maio de 2017] 

2. Ministério da Saúde: Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 20 de maio de 2017] 

3. Santos HJ, Cunha IN, Coelho PV, Cruz P, Botelho R, Faria G et al (2009). Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária. 3ª Edição. Ordem dos Farmacêuticos: Conselho 

Nacional de Qualidade. 

4. Carvalho MS (2013). A gestão em farmácia comunitária: metodologias para optimizar a 

rentabilidade da farmácia. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade 

de Ciências e Tecnologias da Saúde. Acessível em: http://hdl.handle.net/10437/3274 [acedido 

em 19 de julho de 2017]. 

5. INFARMED: Circular Informativa nº 019/CD/100.20.200 - Projeto Via Verde do Medicamento. 

Acessível em: http://www.infarmed.pt/documents/15786/1147844/11702347.PDF/78e5f43c-

c724-41a2-aa08-62486796150a [acedido em 7 de setembro de 2017] 

6. Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/documentos/codigo_deontologico_da_of_4436676175

988472c14020.pdf [acedido em 4 de setembro de 2017]. 

7. Ministério da Saúde: Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

8. Ministério da Saúde: Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. Acessível em: http://www.sg.min-

saude.pt/ [acedido em 11 de julho de 2017]. 

9. INFARMED: Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde.      

Acessível em:  

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Normas_Dispensa_20151029.pdf/4c1aea02-

a266-4176-b3ee-a2983bdfe790 [acedido em 25 de julho de 2017] 

10. Ministério da Saúde: Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio. Acessível em: http://www.sg.min-

saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

11. Ministério da Saúde: Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

12. Serviços Partilhados do Ministério da Saúde: Receita sem papel. Acessível em: 

http://spms.min-saude.pt/product/receita-sem-papel/ [acedido em 03 de agosto de 2017] 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          46 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

13. Ministério da Saúde: Decreto-Lei nº 97/2015, de 1 de junho. Acessível em: http://www.sg.min-

saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

14. Ministério da Saúde: Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. Acessível em: http://www.sg.min-

saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

15. Ministério da Saúde: Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 22 de julho de 2017]. 

16. INFARMED: Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/ [acedido em 22 de julho de 2017]. 

17. Ministério da Saúde: Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 22 de julho de 2017]. 

18. Cruz PS, Caramona M, Guerreiro MP (2015). Uma reflexão sobre a automedicação e 

medicamentos não sujeitos a receita médica em Portugal. Revista Portuguesa de 

Farmacoterapia; 7(2):83-90. 

19. Ministério da Saúde: Portaria nº 594/2004, de 2 de junho. Acessível em: http://www.sg.min-

saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

20. INFARMED: Critérios de Avaliação de Pedidos de Registo Simplificado de Medicamentos 

Homeopáticos. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Criterios_avaliacao.pdf/173bef76-7ec8-4ed0-

97d9-2be82e7aede4 [acedido em 30 de agosto de 2017] 

21. Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 de junho. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 10 de julho de 2017]. 

22. INFARMED: Produtos-fronteira entre Suplementos Alimentares e Medicamentos. Acessível 

em: http://www.infarmed.pt/ [acedido em 25 de agosto de 2017] 

23. Martins JC (2015). Medicamentos à base de plantas: contributo para o aproveitamento dos 

recursos naturais nacionais. Revista Portuguesa de Farmacoterapia; 5(1):19-35. 

24. EUR-Lex: Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 

Novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos. Acessível em: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223 [acedido em 28 de agosto 

de 2017] 

25. Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro. Acessível em: 

http://www.sg.min-saude.pt/ [acedido em 23 de julho de 2017]. 

26. INFARMED: Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 27 de agosto de 2017] 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          47 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

27. INFARMED: Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 27 de agosto de 2017] 

28. World Health Organization: Body mass index – BMI. Acessível em: 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-

mass-index-bmi [acedido em 02 de setembro de 2017] 

29. Direção Geral de Saúde: Norma n.º 026/2011, de 28 de setembro de 2011. Acessível em: 

https://www.dgs.pt/ [acedido em 02 de setembro de 2017]. 

30. Direção geral de saúde: Norma n.º 002/2011, 14 de janeiro de 2011. Acessível em: 

https://www.dgs.pt. [acedido em 02 de setembro de 2017]. 

31. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2002). Hemoglobin Transports Oxygen Efficiently by Binding 

Oxygen Cooperatively. In: Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L, eds. Biochemistry. 5th ed. W H 

Freeman, New York, Section 10.2. Acessível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22596/ [acedido em 25 de setembro de 2017]. 

32. Miller JL (2013). Iron deficiency anemia: a common and curable disease. Cold Spring Harbor 

perspectives in medicine, 3(7), a011866. 

33. WHO: The global anaemia prevalence in 2011. Acessível em: 

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/global_prevalence_anaemia_2011/en 

[acedido em 02 de setembro de 2017]. 

34. WHO: Iron deficiency anaemia. Acessível em: http://www.who.int/nutrition/topics/ida/en/ 

[acedido em 02 de setembro de 2017]. 

35. Johnson-Wimbley TD, Graham DY (2011). Diagnosis and management of iron deficiency 

anemia in the 21st century. Therapeutic Advances in Gastroenterology; 4(3):177-184.  

36. Direção Geral de Saúde: Abordagem, diagnóstico e tratamento da ferropenia no adulto. Norma 

n.º 030/2013, de 31 de dezembro de 2013. Acessível em: https://www.dgs.pt/ [acedido em 02 

de setembro de 2017]. 

37. WHO: Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. 

Acessível em: http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin/en/ [acedido em 02 de 

setembro de 2017]. 

38. Direção Geral de Saúde: Norma n.º 063/2011, de 30 de dezembro de 2011. Acessível em: 

https://www.dgs.pt/ [acedido em 02 de setembro de 2017]. 

39. Infomed: Formulações de ferro oral disponíveis em Portugal. Acessível em: 

http://app7.infarmed.pt/infomed/pesquisa.php [acedido em 02 de setembro de 2017]. 

40. Alleyne M, Horne MK, Miller JL (2008). Individualized treatment for iron-deficiency anemia in 

adults. The American journal of medicine; 121(11):943-948. 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          48 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

41. Direção Geral de Saúde: Inquérito Nacional de Controlo da asma 2010. Acessível em: 

https://www.dgs.pt/ [acedido em 05 de setembro de 2017]. 

42. Direção Geral de Saúde: Programa Nacional para as Doenças Respiratórias. Boas práticas e 

orientações para o controlo da asma no adulto e na criança. Acessível em: https://www.dgs.pt/ 

[acedido em 05 de setembro de 2017]. 

43. Haughney J, Price D, Kaplan A, Chrystyn H, Horne R, May N (2008). Achieving asthma control 

in practice: understanding the reasons for poor control. Respiratory medicine; 102(12): 1681-

1693. 

44. Price D, Bosnic-Anticevich S, Briggs A, Chrystyn H, Rand C, Scheuch G, et al. (2013). Inhaler 

competence in asthma: common errors, barriers to use and recommended 

solutions. Respiratory medicine; 107(1): 37-46. 

45. CEDIME Informa: Técnica inalatória na terapêutica da asma e da DPOC. Maio 2017, n. º 89 

46. Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M, Nichols M (2016). 

Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. European heart journal; 

37(42): 3232-3245. 

47. Fundação Portuguesa de Cardiologia: Saúde do Coração - Fatores de Risco. Acessível em: 

http://www.fpcardiologia.pt/saude-do-coracao/factores-de-risco/ [acedido em 10 de setembro 

de 2017] 

48. Direção Geral de Saúde: Hipertensão arterial: definição e classificação. Norma n.º 020/2011, 

de 28 de setembro de 2011. Acessível em: https://www.dgs.pt/ [acedido em 08 de setembro de 

2017 

49. Direção Geral de Saúde: A Hipertensão Arterial em Portugal. Acessível em: 

https://www.dgs.pt/em-destaque/a-hipertensao-arterial-em-portugal-.aspx [acedido em 08 de 

setembro de 2017] 

50. Direção Geral de Saúde: Programa Nacional para a Prevenção e Controlo da Diabetes. 

Acessível em: https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-diabetes/programa-nacional-para-

a-diabetes.aspx [acedido em 10 de setembro de 2017] 

51. Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil: A obesidade infantil é um problema sério 

para a saúde das crianças. Acessível em: http://www.apcoi.pt/obesidade-infantil/ [acedido em 

10 de setembro de 2017] 

52. Sociedade Portuguesa de Cardiologia: Recomendações europeias conjuntas para a 

prevenção da doença cardiovascular na prática clinica. Acessível em: 

http://www.spc.pt/DL/AreaCientifica/Recomendacoes/Pockets_Prevencao_DCV_definitivo.pdf 

[acedido em 10 de setembro de 2017] 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          49 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

53. Nacional Institutes of Health: Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Dietary 

Allowances and Adequate Intakes, Elements. Acessível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?report=objectonly 

[acedido em 20 de agosto de 2017]  

54. Nacional Institutes of Health: Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Dietary 

Allowances and Adequate Intakes, Vitamins. Acessível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t2/?report=objectonly 

[acedido em 20 de agosto de 2017] 

55. Nacional Institutes of Health: Vitamin A. Acessível em: 

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/ [acedido em 15 de setembro de 

2017] [acedido em 20 de agosto de 2017] 

56. WHO: Vitamin A supplementation. Acessível em: 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/vitamin_A/en/ [acedido 

em 15 de setembro de 2017] 

57. Harrison FE, May JM (2009). Vitamin C function in the brain: vital role of the ascorbate 

transporter SVCT2. Free Radical Biology and Medicine; 46(6), 719-730. 

58. Ströhle A, Hahn A. (2009). Vitamin C and immune function. Medizinische Monatsschrift fur 

Pharmazeuten; 32(2), 49-54. 

59. Ryan-Harshman M, Aldoori W (2005). Health benefits of selected vitamins. Canadian family 

physician; 51(7), 965. 

60. Sociedade Portuguesa de Medicina Interna: Declaração Portuguesa da Vitamina D. Acessível 

em: http://www.spmi.pt/ [acedido em 20 de setembro de 2017] 

61. Kennedy DO (2016). B vitamins and the brain: mechanisms, dose and efficacy-a 

review. Nutrients; 8(2), 68. 

62. Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 

Reference Intakes (1997). 4 – Calcium. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, 

Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. National Academies Press, Washington. Acessível em: 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109827/  [acedido em 20 de setembro de 2017] 

63. Nacional Institutes of Health: Magnesium. Acessível em: 

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ [acedido em 20 de setembro 

de 2017] 

64. Teixeira D, Calhau C, Pestana D, Vicente L, Graça P (2014). Iodo-Importância para a saúde e 

o papel da alimentação. Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável-

Direção-Geral da Saúde. Acessível em: http://ccipd.pt/wp-content/uploads/newsletter/15-12-

11/Iodo_saude_alimentacao_DGS_2014.pdf [acedido em 20 de setembro de 2017] 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          50 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

65. Liga Portuguesa Contra o Cancro: Mais internamentos por cancro da pele. Acessível em: 

https://www.ligacontracancro.pt/clipping/detalhe/url/mais-internamentos-por-cancro-da-pele/ 

[acedido em 22 de setembro de 2017] 

66. Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia: Reações da pele à radiação solar. 

Acessível em: http://www.spdv.com.pt/_script/?id=17&det=81 [acedido em 22 de setembro de 

2017] 

67. WHO: Ultraviolet radiation (UV). Acessível em: http://www.who.int/uv/uv_and_health/en/ 

[acedido em 22 de setembro de 2017] 

68. CDC: What Are the Risk Factors for Skin Cancer? Acessível em:  

https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/risk_factors.htm [acedido em 22 de setembro de 

2017] 

69. American Academy of Dermatology: Types of skin cancer. Acessível em: 

https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/types-of-skin-cancer 

[acedido em 22 de setembro de 2017] 

70. American Academy of Dermatology: What to look for: ABCDEs of melanoma. Acessível em: 

https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/detect/what-to-look-for 

[acedido em 22 de setembro de 2017] 

71. Skin Cancer Foundation: The Skin Cancer Foundation’s Guide to Sunscreens. Acessível em: 

http://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/the-skin-cancer-foundations-

guide-to-sunscreens [acedido em 22 de setembro de 2017] 

72. Direção Geral de Saúde: Circular Informativa n.º 24/DA, de 09 de julho de 2009. Acessível em: 

https://www.dgs.pt/ [acedido em 23 de setembro de 2017] 

 

  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          51 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO I: Verbete de identificação de lote.  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          52 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO II: Exemplo de ficha de preparação de medicamento manipulado. 

  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          53 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO III: Exemplo de rótulo de medicamento manipulado adotado na FNB. 

  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          54 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO IV: Ficha de cálculo de PVP de medicamentos manipulados. 

 

 

 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          55 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO V: Ficha de registo de movimentos de matéria-prima. 

  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          56 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO VI: Ficha de registo de resultados do Teste Combur.  

  



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          57 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO VII: Exemplos de execução da técnica inalatória nos inaladores Ellipta® e Respimat®. 

 

 

 

 



 

 

Maria Catarina Costa Silva                                                                                          58 | P á g i n a  
 

 
MICF – Relatório de Estágio 

2016/2017 

ANEXO VIII: Resultados do rastreio cardiovascular das Parretas. 

 

Idade 

(anos) 

IMC 

(Kg/m
2
) 

PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

Medicação 

hipertensão 

Glicemia 

Valor 

(mg/dL) 

Pós-

prandial 

/ocasional 

Mulheres 

53 23 138 96 N 112 oc 

46 26 150 75 S 105 oc 

37 21 110 77 N 85 oc 

58 22 131 88 S 79 oc 

73 20 105 83 N 105 oc 

49 23 92 65 N 88 pp 

79 24 118 53 S 103 pp 

62 28 147 69 S 118 pp 

81 22 125 50 S 116 pp 

48 24 103 45 N 129 pp 

65 27 121 72 S 122 pp 

59 32 136 59 S 133 pp 

79 21 112 64 N 118 oc 

48 21 88 61 N 90 oc 

46 23 131 86 N 87 oc 

70 26 141 81 S 97 oc 

68 26 112 63 S 119 oc 

51 26 126 73 N 93 oc 

46 30 116 90 N 110 oc 

75 26 114 54 S 83 oc 

59 30 108 70 N 121 pp 

Homens 

75 29 105 71 S 112 oc 

40 31 122 83 N 96 oc 

59 34 138 87 N 97 oc 

32 30 129 75 N 83 pp 

71 21 129 67 S 129 pp 

46 28 122 72 N 88 oc 

 

Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; S: sim; N: não; 

pp: pós-prandial; oc: ocasional  
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RESUMO 

 

Os Serviços Farmacêuticos de um hospital são unidades autónomas orientadas pelos 

órgãos de administração da instituição a que pertencem, organizados para desempenhar funções 

em três grandes áreas: tecnologia farmacêutica, logística farmacêutica e farmácia clínica. 

A tecnologia farmacêutica engloba a preparação de fórmulas magistrais e oficinais, a 

preparação de citotóxicos para a oncologia e de bolsas de nutrição parentérica, a preparação de 

produtos farmacêuticos estéreis e não estéreis e ainda, a distribuição de medicamentos através de 

sistemas de reposição de stock e diariamente por distribuição em dose unitária.  

A nível logístico, as tarefas realizadas neste serviço devem garantir que todos os doentes 

recebem os medicamentos de que necessitam no momento e local adequados, de forma eficiente 

e com o menor custo possível. 

A utilização racional e segura dos medicamentos, adaptada à condição clínica do doente e 

às suas individualidades, constitui o princípio norteador das atividades relacionadas com a 

farmácia clínica, a farmacovigilância e os ensaios clínicos. 

A prestação destes serviços e cuidados de saúde exige a adoção de um conjunto de boas 

práticas, de forma a alcançar a qualidade que os deve caracterizar. Além disso, os vários 

profissionais de saúde que integram os Serviços Farmacêuticos devem receber formação 

especializada e atualizar os seus conhecimentos regularmente. 

O presente relatório descreve as diferentes áreas de trabalho do farmacêutico hospitalar e 

realça a importância deste serviço no normal funcionamento do hospital, no que toca ao 

medicamento e ao seu acesso pelos doentes.  
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1. Introdução 

Integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e resultado de uma Parceria Público 

Privada celebrada por um contrato de gestão assinado pela Administração Regional de Saúde do 

Norte, em representação do Ministério da Saúde, abre portas em maio de 2011 o Hospital de 

Braga (HB). Este veio substituir o antigo Hospital de São Marcos, hospital que servia até então a 

cidade
1
. 

As novas instalações conciliam várias unidades de assistência médica, investigação e 

ensino universitário, sendo objetivo do HB garantir a qualidade da prática clínica, a satisfação dos 

seus utentes e colaboradores, e assegurar o equilíbrio económico e financeiro da instituição
1
. 

 

2. Farmácia Hospitalar – Missão e Responsabilidades 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares garantem a seleção, aquisição, armazenamento 

e distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Para além disso, 

são responsáveis pela produção de determinados medicamentos utilizados em meio hospitalar 

que exigem maior controlo. A sua principal missão é promover a prestação de cuidados 

farmacêuticos com a máxima qualidade e segurança, otimizando os tratamentos. 

 

2.1.  Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho 

O farmacêutico hospitalar participa em várias Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho, 

como a Comissão de Ética para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), o 

Grupo de Gestão de Risco, entre outros.  

Composta por uma equipa multidisciplinar, a CES zela pela observância dos princípios 

éticos no exercício dos cuidados de saúde e na investigação científica (realização de ensaios 

clínicos). Assim, protege a dignidade e integridade humanas, salvaguardando a vontade do 

indivíduo na tomada de decisões e “emitindo pareceres sobre questões éticas no domínio das 

atividades da instituição”
2
. 

A CFT é integrada por igual número de médicos e farmacêuticos e tem como principais 

funções: a elaboração de políticas de utilização eficaz e segura da terapêutica; zelar pelo 

cumprimento do formulário de medicamentos do HB; avaliar protocolos terapêuticos e analisar os 

pedidos de autorização de utilização de medicamentos extra-formulário.  

A Gestão de Risco tem como objetivo promover a segurança dos utentes no acesso aos 

cuidados de saúde e de todos os profissionais que integram o HB. Procura evitar situações de 

emergência e encontrar respostas rápidas e eficientes sempre que determinados incidentes e não 

conformidades são notificadas na aplicação Health Event & Risk Management (HER
+
). 
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3. Serviços Farmacêuticos 

3.1. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

3.1.1.  Seleção e aquisição 

A seleção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso hospitalar é feita 

com base no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), pela CFT. Esta, de 

acordo com as necessidades terapêuticas dos doentes e outros fatores pode, se assim o 

entender, fazer uma adenda ao formulário de forma a acrescentar ou excluir medicamentos. 

Se determinado medicamento não constar do FHNM é necessária uma autorização, 

nestes casos, o médico prescritor tem de fazer um pedido extra-formulário, preenchendo o modelo 

próprio para o efeito – “Modelo de Justificação de Receituário de Medicamentos Extra–

Formulário”. Este impresso deve ser validado pelo Diretor de Serviço e enviado à CFT para 

deliberar quanto à sua autorização. Para os medicamentos dispensados gratuitamente na 

farmácia de ambulatório, a autorização de utilização é sempre necessária, quer o medicamento 

pertença ou não ao FHNM. Aqui, para além dos pareceres do Diretor de Serviço e da CFT, 

também é necessário o parecer do Conselho de Administração do Hospital. 

A aquisição de um medicamento pela primeira vez implica a criação eletrónica de uma 

ficha de produto com toda a informação técnica e científica, bem como a atribuição de um código 

para esse novo produto. Assim que a ficha esteja validada pelo farmacêutico responsável (FR) 

pela gestão e disponível na base de dados é possível adquiri-lo.  

A compra de medicamentos e outros produtos de saúde é realizada em articulação com a 

Central de Negociações. Diariamente, o FR pela gestão emite um documento com as 

necessidades de compra, que são enviadas ao assistente técnico (AT) que, por sua vez, elabora a 

nota de encomenda, à exceção de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos, 

hemoderivados, gases medicinais e medicação destinada à dispensa em ambulatório que são da 

responsabilidade do FR de cada área. A quantidade a encomendar é definida tendo em conta o 

consumo médio, o stock de segurança, o tamanho da embalagem, o tempo médio de entrega do 

laboratório, entre outros fatores.  

Para adquirir medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em 

Portugal, o hospital tem que requerer uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao 

INFARMED, que pode autorizar a utilização do medicamento em causa de acordo com o Decreto 

Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, artigo nº 92
3
. A AUE é atribuída por medicamento, para um 

fornecedor específico e é válida durante o ano civil corrente. Quando é necessário encomendar 

este tipo de medicamentos, a nota de encomenda tem de ser acompanhada da respetiva AUE. 

 

3.1.2 Gestão de stocks 

De forma a evitar ruturas e garantir que todos os produtos necessários à terapêutica do 

doente estão disponíveis no momento certo é imperativo adotar sistemas de gestão eficientes. No 

HB, a gestão de stocks pode ser feita de várias formas, nomeadamente, pelo método MRP 

(Manufacturing Resource Planning) ou pelo Método Kanban
®
. 
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O método MRP é aplicado a todos os produtos que têm consumo regular e efetivo e 

permite a aplicação de indicadores de gestão em cada ficha de produto (ponto de encomenda, 

stock máximo e stock mínimo). Os indicadores são calculados informaticamente através do 

“Método de Cálculo com Base em Dias de Stock”, que permite obter a quantidade necessária de 

produto para um determinado número de dias de stock, comparando-os com os consumos no 

mesmo período do ano anterior. Os indicadores de gestão também podem ser forçados 

manualmente em situações em que é preciso reforçar o stock, como por exemplo, quando há um 

aumento de determinadas infeções ou patologias ou o produto é afetado pela sazonalidade. 

O método Kanban
®
 é um método físico que consiste na sinalização do ponto de 

encomenda através de um cartão (Anexo Ia) que é armazenado juntamente com o produto e tem 

informações como a DCI (Denominação Comum Internacional), código interno do produto, ponto 

de encomenda ou stock mínimo, stock máximo e número de embalagens correspondente a 

ambos. Ao fazer o picking do produto, sempre que for alcançado o Kanban
®
 é necessário fazer a 

encomenda do produto. A quantidade a encomendar é calculada através da diferença entre a 

quantidade existente de produto e o stock máximo estipulado. Este método aplica-se à Unidade de 

Ambulatório (UA), Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) e outros produtos 

críticos. 

Quando ocorre uma rutura, o FR pela gestão pode realizar uma compra de carácter 

urgente, solicitar um fornecedor alternativo ou pedir o produto por empréstimo a outra instituição. 

Uma outra possibilidade é encontrar uma alternativa terapêutica adequada. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HB realizam inventários dos produtos existentes no 

armazém, e nos armazéns das farmácias satélite (FS) de cada serviço clínico (SC), de 6 em 6 

meses. Neste inventário procede-se à contagem física de todos os produtos, confrontando estes 

números com as existências informáticas. Verificam-se os prazos de validade e sinalizam-se 

aqueles produtos com prazo de validade inferior a 3 meses com uma etiqueta laranja (alerta para 

prazo de validade curto). Estes inventários semestrais são planeados pela Direção dos SF e 

acompanhados por equipas externas de Auditoria e Controlo. 

 

3.2.  Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks 

A distribuição de medicamentos a nível hospitalar deve garantir a máxima segurança e 

eficácia e adequar-se às exigências e necessidades dos diferentes serviços. No HB distinguem-se 

quatro sistemas de distribuição de medicamentos baseados na reposição de stocks, a Distribuição 

Clássica, os Armazéns Avançados, a Reposição por Contagem de Stock e o Pyxis
®
.  

Um passo comum a todos os sistemas de distribuição, e que é imprescindível, é a 

validação das prescrições médicas que deve ser feita por um farmacêutico antes da preparação 

dos medicamentos para distribuição. 
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3.2.1 Distribuição Clássica 

O HB encontra-se dividido em vários serviços clínicos em que cada um deles tem uma FS. 

O stock de medicamentos disponível em cada Serviço é definido pelos SF em conjunto com o 

respetivo SC, tendo em conta as suas necessidades.  

A distribuição clássica (DC) é um método de distribuição que tem por base a reposição de 

todos os medicamentos pertencentes ao stock do SC, quer no internamento, quer nas consultas. A 

requisição, contendo a lista e quantidades de medicamentos que precisam de ser repostos, é feita 

pelo enfermeiro responsável (ER) pelo SC através do Sistema Informático (SI) nos dias 

predefinidos.  

O farmacêutico responsável pelo SC valida o pedido informático de forma a detetar 

possíveis erros de DCI, dosagem, forma farmacêutica, código, serviço requisitante ou também das 

quantidades requisitadas. O número do pedido é registado num quadro de apoio à DC (Anexo Ib), 

onde se encontram todos os SC e os dias da semana em que o pedido será preparado e entregue.  

Caso a requisição contenha manipulados, o farmacêutico regista o pedido num documento 

existente no laboratório de preparações galénicas, para que se proceda à sua preparação. 

Após a dispensa dos produtos, é impressa uma folha de débito que contém a informação 

correspondente à medicação fornecida e que ficou por fornecer com a devida justificação, que é 

enviada assinada e datada pelo farmacêutico para os serviços requisitantes. No SC, o enfermeiro 

responsável pela requisição confere e armazena a medicação recebida. Os produtos não 

dispensados são validados pelo farmacêutico que analisa o motivo da rutura e atua em 

conformidade procurando dar resolução à mesma. 

 

Medicamentos Extra-formulário 

No HB, é frequente a administração de medicamentos aquando de uma consulta. Quando 

o fármaco a administrar não consta do stock do serviço em causa, nomeadamente medicamentos 

extra-formulário, é necessário um pedido de autorização prévio para a administração deste tipo de 

medicação. Caso o extra-formulário seja autorizado, este pedido é registado num calendário de 

forma a permitir o envio da medicação na data correta para a sua distribuição. Este envio é feito 

no dia anterior à consulta, no entanto o débito apenas é feito ao doente no dia da consulta. 

 

3.2.2 Armazéns Avançados 

Outro sistema de reposição de medicamentos com base na reposição de stocks é o 

sistema de armazéns avançados (AA). Um AA corresponde a um stock de medicamentos que se 

encontra nas farmácias satélite de determinado SC, no entanto este stock continua a estar 

integrado no stock dos SF, estando sempre disponível para consulta e movimentação através da 

aplicação informática. O débito do produto é feito aquando da administração ao doente e 

posteriormente faz-se a reposição do stock. 

Atualmente, este modelo de reposição de stock está implementado em alguns SC de 

internamento, nomeadamente Neurocirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Medicina Interna, 

Pediatria, Pedopsiquiatria e Unidade de Cuidados Intermédios Coronários (UCIC).  
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Produtos não incluídos no stock de um AA 

Quando é feita uma prescrição médica de um medicamento que não esteja incluído no 

stock do AA cabe ao ER avisar os SF e realizar um pedido urgente desse medicamento, para que 

seja possível realizar a entrega no próprio dia. Se porventura, durante o período de encerramento 

dos SF, é prescrito um medicamento que não consta do stock do AA, o enfermeiro responsável do 

SC pode pedir o produto emprestado a outro serviço.  

A implementação de um AA passa por várias etapas: 

 Inicialmente é calculado o nível de reposição (NR), que corresponde ao stock ideal que 

deve existir no SC para suprir as suas necessidades e abaixo do qual se deve fazer a 

respetiva reposição. Após o cálculo, o NR necessita de se validado quer pelo FR, quer 

pelo enfermeiro chefe do SC. O NR calculado pode sofrer ajustes conforme as 

necessidades do serviço. 

 Para a correta implementação de um AA todas as equipas que vão contactar com ele 

devem ser sensibilizadas para sua devida utilização e manutenção, nomeadamente no 

que diz respeito à reposição de stock e registo dos produtos farmacêuticos administrados. 

 A monitorização do funcionamento do AA fica a cargo do farmacêutico, que realiza 

inventários e atualiza semestralmente o NR tendo em conta os consumos dos SC. Efetua 

ainda, a análise das ruturas de stock. 

 

3.2.3 Distribuição de medicamentos na Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente 

A distribuição de medicamentos na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) é 

feita através de um AA com um funcionamento ligeiramente diferente. Este AA consiste de um 

armário inteligente gerido por um software e permite uma maior segurança, eficácia e eficiência na 

gestão dos medicamentos deste SC – o Pyxis
®
. 

O Pyxis
® 

é constituído por: 

o Estação do Sistema Pyxis Medstation
®
 3500, que se encontra na UCIP; 

o Consola do Sistema Pyxis Medstation
® 

3500, presente nos Serviços Farmacêuticos 

(Anexo Ic). 

Sempre que o enfermeiro necessita de retirar medicação, este AA permite selecionar o 

doente de forma a retirar do Pyxis
®
 os medicamentos que constam da prescrição médica desse 

doente. 

Os medicamentos existentes na UCIP são definidos conforme o histórico de consumos, os 

tipos de prescrição, stock de segurança e periodicidade de reposição. Para cada medicamento 

está definido um stock mínimo, de forma a evitar possíveis ruturas, e um stock máximo que 

satisfaz as necessidades do serviço num período de 3 dias correspondente ao período de fecho 

dos SF. 

Ao introduzir um medicamento no Pyxis
® 

é verificado e atualizado o seu prazo de validade. 

Mensalmente, o FR extrai uma lista com os produtos cujo prazo de validade expira nos 2 meses 

seguintes, para que sejam retirados. Para além disso, a consola de apoio ao Pyxis
® 

que se 
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encontra nos SF permite a verificação de todas as existências de medicamentos e respetivos 

movimentos, e o acesso a listagens de reposição. Todos os farmacêuticos têm acesso à consola 

do Pyxis
®
 de forma a permitir uma eficiente monitorização do equipamento. 

 

Produtos não armazenados no Pyxis
®
 

A reposição de medicamentos que não pertencem ao Pyxis
®
, é feita semanalmente 

através de um pedido informático realizado pelo ER. As bolsas de nutrição parentérica total e os 

medicamentos que não estão incluídos no stock da UCIP são fornecidos diariamente por doente. 

Já a distribuição de estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, gases medicinais e 

medicamentos extra-formulário segue as normas definidas de acordo com a legislação em vigor. 

 

3.2.4 Distribuição de medicamentos na Unidade de Cuidados Intermédios 

Neurocríticos 

A distribuição de medicamentos neste serviço é feita através de um sistema de cartões 

Kanban
®
. Todas as 3ª, 5ªfeiras e Sábados, um assistente operacional (AO) faz uma contagem 

manual do stock existente, com o auxílio de um Personal Digital Assistants (PDA). O pedido 

gerado corresponde à diferença entre o limite máximo definido e o stock existente.  

Tal como na UCIP, para material de penso, antissépticos e desinfetantes, ou outros 

medicamentos de grande volume, é realizado um pedido semanal por parte do serviço de forma a 

que sejam asseguradas as suas necessidades.  

 

3.2.5 Reposição por Contagem de Stock 

A reposição por contagem de stock está implementada no Bloco Operatório (BO) e Serviço 

de Urgência (SU). Esta é feita em dias específicos pelo AO e consiste na contagem das 

quantidades de medicamentos existentes, gerando-se um pedido automático no PDA 

correspondente à diferença relativamente ao stock máximo predefinido. De seguida, o FR avalia 

esse pedido que será preparado pelo AO que estiver responsável pela preparação da Distribuição 

Clássica.  

Dada a necessidade de utilizar determinados medicamentos em urgência durante as 

cirurgias, existem no BO alguns medicamentos extra-formulário em stock. Para que este stock 

seja reposto, o médico prescritor terá que enviar para os SF a respetiva justificação de utilização. 

Os medicamentos antirretrovíricos usados na profilaxia de exposição ao VIH também são 

repostos através de autorização extra-formulário.   

 

Cirurgia de Ambulatório 

A administração de medicamentos a nível hospitalar no período pós-cirúrgico apresenta 

inúmeras vantagens para o utente e para o Estado, sendo de destacar o acesso imediato ao 

tratamento e o maior conforto para o doente. Nesse sentido, foram criados três protocolos 

terapêuticos para todos os doentes. De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2013, de 4 de junho, “a 

quantidade de medicamentos dispensados não pode ser superior à necessária para sete dias de 
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tratamento após a intervenção cirúrgica”
4
. Assim sendo, no HB estão disponíveis dois kits 

diferentes para cada protocolo, um com medicação para dois e outro para três dias.  

 Protocolo A - Paracetamol 1g (2 x 500mg) PO 8/8h; 

 Protocolo B - Ibuprofeno 400mg PO 8/8h;  

 Protocolo C - Tramadol 50mg PO 8/8h, 2 dias + Ondansetrom 8 mg (SOS) 

A restituição dos kits é feita consoante o envio das receitas médicas para os SF. A 

preparação dos Kits é feita pelo AO e cada kit deve estar selado, rotulado e conter a quantidade 

total de medicamentos prevista no respetivo protocolo, bem como a posologia e modo de 

administração. 

 

3.3 Distribuição Diária em Dose Unitária 

A distribuição diária em dose unitária (DDDU) para um período de 24 horas visa: 

racionalizar a terapêutica, fornecendo os medicamentos de forma individualizada ao doente; 

diminuir os custos e desperdícios, assim como o stock existente nos SC; conhecer o perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, minimizando possíveis erros e interações medicamentosas e 

ainda, promover a intervenção do farmacêutico no tratamento. 

O farmacêutico é responsável pela DDDU para cada SC e pode ter mais do que um SC 

atribuído. Depois das prescrições serem validadas, o técnico de diagnóstico e terapêutica (TDT) 

prepara as gavetas juntamente com o AO. É também da competência do TDT a manutenção dos 

equipamentos de dispensa - FDS
® 

(Fast Dispensing System) e Kardex
®
. 

 

3.3.1 Estrutura física 

A área de distribuição da dose unitária (DU) é constituída por várias zonas (Fig.1) e possui 

um ambiente controlado no que se refere a temperatura e humidade, parâmetros conferidos 

diariamente.  

 Zona de preparação propriamente dita (A) 

- Kardex
® 

(equipamento de dispensa semiautomática); 

- Estante com injetáveis de grande volume; 

- Estante com produtos de elevada rotatividade/zona dourada (Anexo Id); 

 Zona destinada à devolução de medicamentos (B); 

 Zona destinada à higienização das malas (C); 

 Sala adjacente: Sala fechada onde se encontra o equipamento de dispensa automática 

FDS
® 

(D); 

 Sala de apoio à DU (E); 

 Sala com frigoríficos para armazenar medicamentos que necessitem de ser conservados a 

temperatura entre 2-8ºC. 

Cada local está provido com os equipamentos e mobiliário de apoio necessários e existem 

marcações no chão a delimitar os espaços destinados a colocar as estantes, carrinhos de DU e 

bancadas de apoio de forma a manter o espaço organizado. 
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Figura 4: Estrutura física da área de distribuição da DU
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Circuito de distribuição e preparação de medicamentos para DDDU 

Este sistema de distribuição permite enviar os medicamentos para os SC que têm DU de 

forma individualizada para cada doente internado e pelo período de 24 horas, exceto aos fins de 

semana e feriados. Para isso, utilizam-se gavetas, colocadas em malas de DU (Anexo Ie), que são 

identificadas com o nome do doente, número do processo, serviço e cama. O método de 

preparação das gavetas é sistemático e, sempre que possível automatizado, recorrendo aos 

equipamentos – FDS
®
 e Kardex

®
 – disponíveis no HB. Medicamentos de maior volume são 

colocados em sacos e distribuídos com as malas. 

Quando há alterações terapêuticas ou entrada de doentes depois do horário de validação 

da DDDU, o SC recorre ao stock disponível na sua farmácia satélite. Além disso, os serviços 

clínicos têm algumas especificidades pelo que determinada medicação não é enviada por este 

sistema de distribuição. Os medicamentos multidose, por exemplo, são enviados apenas uma vez 

e necessitam da calendarização do seu envio por DDDU de acordo com a posologia prescrita.  

De forma a não comprometer a disponibilidade da medicação, está predefinido um horário 

limite até ao qual as prescrições para cada SC devem ser validadas. Assim que as validações 

estejam feitas, o farmacêutico emite o mapa farmacoterapêutico e envia-o para os equipamentos 

de dispensa semiautomáticos. 

 

Verificação de malas para DDDU 

A conferência das malas de DU serve para detetar possíveis erros que possam ocorrer na 

sua preparação e procurar corrigi-los. A sua verificação é responsabilidade do farmacêutico e 

pode ser feita nos SF (antes da distribuição para os SC) ou no próprio SC, selecionando uma mala 

de forma aleatória. 

 

3.3.3 Devolução de medicamentos não administrados 

Os medicamentos não administrados ao doente devem ser devolvidos nas respetivas 

gavetas ou numa caixa apropriada, se forem medicamentos de grande volume. 
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Nos SF, o AO que recolhe as malas verifica as gavetas que contêm medicamentos e 

coloca-as no local “Gavetas a aguardar revertências”. Os medicamentos que estejam nas devidas 

condições de conservação, identificação e validade podem ser devolvidos e caso seja detetada 

alguma não conformidade esta deve ser registada e o medicamento deve ser rejeitado no 

contentor de resíduos. 

As devoluções devem ser analisadas periodicamente pelo farmacêutico de forma a 

perceber os motivos da devolução e atuar eficazmente na sua resolução. 

 

3.3.4 Reembalagem de medicamentos – FDS
®
 

A FDS
® 

(Anexo If)
 

é um equipamento de dispensa semiautomática constituído por 

cassetes calibradas para receber um determinado medicamento de um laboratório específico. 

Durante a preparação da DU, o aparelho reembala e dispensa apenas formas farmacêuticas orais 

sólidas de forma individualizada por doente, gerando uma fita contínua na qual os medicamentos 

estão contidos em embalagens individuais seladas. Por outro lado, este aparelho também permite 

a reembalagem de medicamentos não destinados à DDDU, para que possam ser distribuídos por 

outras vias. 

A reembalagem também pode ser feita a partir de um tabuleiro quando não existem 

cassetes calibradas, os medicamentos estão fracionados ou são pouco utilizados. Cada 

embalagem individual tem inscrita a DCI, dose, prazo de validade e lote. O lote e prazo de 

validade são introduzidos internamente quer o medicamento seja reembalado a partir da cassete, 

quer seja a partir do tabuleiro. O TDT tem de fazer a verificação de todas as formas farmacêuticas 

reembaladas para garantir a sua conformidade. 

 

3.3.5 Kardex® 

O Kardex
® 

(Anexo Ig)
 
é um equipamento rotativo que armazena os medicamentos em 

gavetas dispostas por prateleiras que se movimentam de forma vertical. Cada gaveta possui 

apenas um medicamento, mas podem existir várias gavetas com o mesmo medicamento. 

O sistema dispensa os medicamentos consoante o mapa farmacoterapêutico que recebeu, 

ou seja, identifica todos os doentes que têm determinado medicamento prescrito, de forma a 

dispensar simultaneamente todos os pedidos desse medicamento. Essa informação é visualizada 

no ecrã do Kardex
®
. 

Para complementar esta dispensa são emitidas duas listagens, “Listagem de Incidências” 

(produtos em rutura no interior do equipamento) e “Listagem de Externos” (produtos localizados no 

exterior do Kardex
®
 devido ao elevado volume ou exigência de condições especiais de 

conservação). 

 

3.4 Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 

Existem medicamentos que, pelas características que apresentam, estão sujeitos a 

legislação restritiva. Destacam-se os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, 
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medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano e medicamentos sujeitos a pedido de 

AUE, já referidos anteriormente. 

 

3.4.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

A utilização de medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes está regulamentada pelo 

Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro, Decreto – Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro e 

Portaria nº 981/98, de 8 de junho. No Decreto – Lei nº15/93 encontram-se descritas e agrupadas 

em tabelas as substâncias psicotrópicas e estupefacientes sujeitas a controlo
6-8

. 

 

Aquisição, Receção e Armazenamento de Medicamentos 

A movimentação de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes no HB é controlada 

pelo método Kanban
®
. Para adquirir estas substâncias é necessário, para além da nota de 

encomenda, o preenchimento em duplicado do Anexo VII, que segue devidamente assinado pelo 

FR e carimbado pelos SF (Anexo II). 

Aquando da sua receção, o AO confere a encomenda, tira uma cópia da guia de remessa 

ou fatura e coloca o produto juntamente com o documento original do anexo VII (assinado pelo 

Diretor Técnico do laboratório fornecedor) no armazém de estupefacientes e psicotrópicos. O 

registo informático de entrada dos fármacos é realizado pelo AT, mas é o FR quem confere os 

medicamentos antes de os arrumar e arquivar toda a documentação. 

O acesso à sala de armazenamento destes medicamentos, é limitado apenas a pessoal 

autorizado mediante a leitura de cartão magnético. Os medicamentos encontram-se armazenados 

em três cofres (numerados de 1 a 3), devidamente identificados e dispostos por ordem alfabética 

de DCI. Em cada SC, o armazenamento destes produtos também é restrito a um cofre e a 

respetiva chave encontra-se sob a responsabilidade do enfermeiro. 

No final do dia, efetua-se a contagem das existências físicas, confrontando de seguida 

com as existências informáticas registadas. 

 

Distribuição de psicotrópicos e estupefacientes 

A reposição destes medicamentos é feita diariamente através do preenchimento do Anexo 

X, que é preenchido pela equipa de enfermagem (responsável pela administração da substância), 

pelo médico Diretor de Serviço e pelo FR (Anexo III). 

Sempre que é prescrito um medicamento psicotrópico ou estupefaciente o enfermeiro 

retira do stock do serviço e regista a administração no SI e no Anexo X. Nos SF, o farmacêutico 

responsável, verifica o cumprimento de todos os requisitos legais, regista no Anexo X a medicação 

a dispensar e efetua o registo informático de consumo dos produtos fornecidos. 

Quando é necessário administrar um medicamento que não existe no stock do serviço o 

ER faz um pedido aos SF, preenchendo o Anexo X. Para tal, tem de indicar no impresso que se 

trata de um “stock temporário” e referir o doente a que se destina. Assim, que o “stock temporário” 

deixa de ser necessário, o medicamento é devolvido aos SF pelo enfermeiro que o requisitou. 

A distribuição da metadona, contrariamente ao que acontece com os restantes 

medicamentos, está a cargo da ARS (Administração Regional de Saúde) – Departamento CRI 
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(Centro de Respostas Integradas). A metadona é fornecida gratuitamente, existindo nos SF 

comprimidos de 10 mg e 40 mg. Assim que é necessário repor o stock, o farmacêutico 

responsável solicita ao CRI via correio eletrónico. Da mesma forma, os registos de consumo de 

metadona são enviados de 2 em 2 meses pelo farmacêutico. 

 

Arquivo da documentação e outros registos 

Toda a documentação relativa à distribuição de medicamentos para os SC é arquivada 

durante 3 anos. Os registos de todos os movimentos de entradas e saídas de substâncias são 

enviados ao INFARMED de 3 em 3 meses. 

 

Inutilização e destruição de substâncias 

Em caso de quebra de um medicamento estupefaciente ou psicotrópico, a sua inutilização 

é efetuada na presença de uma testemunha e registada no Anexo X (assinado e datado pelo 

profissional e pela testemunha). 

A destruição das substâncias com prazo de validade expirado exige a elaboração de um 

auto de destruição e a sua comunicação ao INFARMED. 

 

3.4.2 Medicamentos Derivados do Sangue ou do Plasma Humano 

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos são medicamentos que, tal 

como o nome indica, são preparados a partir de componentes do sangue, nomeadamente 

albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação de origem humana. 

Estes medicamentos, de acordo com a OMS, são constituídos por proteínas plasmáticas 

de interesse terapêutico, e obtidos a partir de plasma de dadores saudáveis através de processos 

adequados de fracionamento e purificação, uma vez que não podem ser sintetizados de forma 

convencional. 

Os medicamentos derivados do plasma humano estão sujeitos a legislação própria pelo 

Despacho nº 28356/2008, de 13 de outubro e Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de 

setembro, que uma vez cumprida permite identificar os dadores de sangue e os seus recetores. 

Segundo este último despacho todos os atos de requisição, distribuição aos serviços clínicos e 

administração de medicamentos hemoderivados devem ser registados quando utilizados em 

estabelecimentos de saúde públicos ou privados
9,10

. 

A relação causa-efeito entre a administração terapêutica de medicamentos hemoderivados 

e a deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue também pode ser investigada 

recorrendo aos registos de todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e 

administração aos doentes
10

. 
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Aquisição e Armazenamento 

A receção de uma encomenda de medicamentos hemoderivados exige que venha 

acompanhada do respetivo boletim analítico e o Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL), emitido pelo INFARMED (Anexo IV). 

O stock de medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos restringe-se a alguns 

SC, dada a eventual necessidade em situações de urgência e/ou especificidade do SC e dos 

doentes em causa. No caso do plasma humano, que só existe em stock no serviço de 

imunohemoterapia, a sua aquisição é feita através de um pedido informático, feito pelo SC para os 

SF, onde constam o produto e as quantidades necessárias. 

A requisição e distribuição destes medicamentos segue um protocolo rigoroso sendo a sua 

requisição feita em impresso próprio – Modelo nº 1804, exclusivo do INCM (Imprensa Nacional da 

Casa da Moeda). Este impresso é numerado sequencialmente nos SF e é constituído por duas 

vias, “Via Farmácia” e “Via Serviço”, este último para arquivo no processo clínico do doente 

(Anexo V). 

O fornecimento de hemoderivados é feito em resposta a uma prescrição médica 

individualizada. Quando algum destes medicamentos é administrado, o ER envia aos SF a folha 

de registo de administração para ser devidamente preenchida e, posteriormente, procede-se à sua 

reposição.  

Todos os medicamentos derivados do plasma ou sangue humano quando são fornecidos, 

são devidamente identificados com o nome do doente a quem se destinam, quantidades, SC e 

ainda as condições de conservação. Cada consumo é registado pelo FR na aplicação informática, 

sendo o n.º de registo gerado escrito no Modelo nº 1804.   

 

Casos particulares de distribuição de Hemoderivados 

 

 Serviços de Hospital de Dia Médico, Oncológico e Pediátrico 

Nestes SC, os tratamentos que requerem hemoderivados são previamente 

agendados e sempre que é iniciado um novo tratamento em regime de Hospital de Dia é 

necessária uma autorização prévia da Comissão Executiva (CE) e da CFT. 

 

 Serviço de Imunohemoterapia 

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos e fatores de 

coagulação fornecidos a este serviço destinam-se unicamente a reposição de stock. A 

reposição de plasma fresco congelado efetua-se mediante pedido informático realizado 

pelo serviço, e posterior registo de consumos pelo FR. O fornecimento de medicamentos 

hemoderivados a doentes hemofílicos é efetuado pelo serviço de imunohemoterapia aos 

respetivos SC.  
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Auditorias aos medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano 

Semestralmente é efetuada uma auditoria ao stock de cada SC, de modo a confirmar 

todas as existências e respetivos prazos de validade. No final, é preenchido um relatório que 

segue datado e assinado pelo FR e pelo enfermeiro chefe, sendo arquivado nos SF. 

Também são realizadas, por amostragem, auditorias ao consumo de medicamentos 

hemoderivados, de forma a cumprir com o Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro
9
. 

 

3.5 Distribuição de Gases Medicinais 

Os gases medicinais são classificados como medicamentos ou dispositivos médicos, 

segundo o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto
2
. Atualmente são considerados 

medicamentos os seguintes gases: oxigénio, ar medicinal (N2 + O2), protóxido de azoto e óxido 

nítrico. 

Podem ter diversas aplicações, como a manutenção da respiração/ventilação, a utilização 

em cirurgias específicas, como acontece com o hexaflureto de enxofre (SF6) e o 

octafluorpropano(C3F8) na cirurgia oftálmica ou ação coadjuvante na anestesia geral. 

 

3.5.1 Rede de distribuição implementada no Hospital de Braga 

O sistema de distribuição congrega três fontes de abastecimento da rede: Fonte Principal, 

Fonte de Reserva e Fonte de Emergência. Cada uma das fontes tem uma capacidade de gás 

definida e adequada ao tipo de gás medicinal. 

Este sistema destina-se a distribuir gases medicinais, nomeadamente ar comprimido, 

dióxido de carbono, oxigénio e protóxido de azoto para administração através de máscaras, 

ventiladores, equipamentos de anestesia, entre outros. 

 

Tipos de Reservatórios 

 

 Cilindros ou garrafas 

Os cilindros ou garrafas são reservatórios transportáveis, pressurizados, com capacidade 

máxima de enchimento de 150 litros de água, o correspondente a 200 bar. Devem ter corpo 

branco e a ogiva deverá apresentar a cor específica do tipo de gás acondicionado. No rótulo deve 

constar toda a informação imprescindível à correta identificação do gás, riscos inerentes à sua 

utilização, instruções em caso de acidente e medidas de prevenção. A substituição de cilindros 

vazios por cheios em cada SC é realizada tal como para os medicamentos, mas utilizando o 

sistema informático Glintt ou o impresso no caso do Oxigénio 5L Oxipra. 

 

 Reservatórios Criogénicos 

Os reservatórios criogénicos são reservatórios termicamente isolados, fixos (tanques) ou 

móveis (cisternas), que podem acondicionar gases criogénicos ou liquefeitos a temperaturas muito 

baixas. No HB existem três reservatórios criogénicos fixos de elevada dimensão localizados no 

exterior dos SF, dois tanques de oxigénio e um tanque de azoto. Os gases medicinais 
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armazenados nos tanques são os que habitualmente são fornecidos desde a central de gases até 

aos SC através de um sistema fechado constituído por canalizações de cobre. 

 

3.5.2 Aquisição, receção e armazenamento de gases medicinais 

As características físico-químicas dos gases obrigam a certos cuidados durante a sua 

receção e manuseio. Por isso, é necessário verificar as condições de acondicionamento e o 

cumprimento das normas de segurança e também conferir os registos (denominação, lote, 

validade e quantidade). 

As encomendas de gases medicinais são realizadas da seguinte forma, contactando o 

fornecedor ao qual foi adjudicado o gás: 

 Cilindros: são encomendados em dias estabelecidos. O AO faz a contagem das 

garrafas cheias e vazias e, depois de o FR avaliar as quantidades, efetua-se a nota de 

encomenda. 

 Garrafas das rampas: existem garrafas de reserva nos SF, assim, apenas quando são 

substituídas as garrafas vazias pelo Serviço de Eletromedicina é que se torna 

necessário realizar uma nova encomenda. 

 Reservatórios criogénicos: O enchimento dos reservatórios criogénicos é realizado 

quando o nível do gás atinge o valor de 50%. O controlo do nível de gás é registado 

diariamente pelo AO e avaliado pelo farmacêutico.  

 Casos particulares: Gases medicinais que não existam no stock dos SF são 

requisitados informaticamente pelo serviço utilizador aos SF, para que se proceda à sua 

encomenda. Destes fazem parte o hélio e uma mistura de CO 0,265% + He 19%+ O2 

19%. 

 

4. Produção e Controlo de Medicamentos 

4.1 Produção Galénica 

De forma a disponibilizar aos doentes um determinado medicamento, de dosagem ou 

forma farmacêutica específica, independentemente da sua disponibilidade no mercado, surge a 

necessidade de preparar formas farmacêuticas eficazes e seguras. Estes medicamentos 

manipulados visam responder às necessidades de cada doente, garantindo um tratamento 

personalizado adaptado à sua patologia. 

A produção de medicamentos manipulados nos serviços farmacêuticos hospitalares é 

regulada pelos Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril e n.º 95/2004, de 22 de abril e pela 

Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, sendo responsabilidade do 

farmacêutico hospitalar seguir estas “Boas práticas” de forma a assegurar a qualidade do produto 

final
11-13

. 

O laboratório de preparações galénicas (Anexo Ih) está organizado tendo em conta as 

necessidades inerentes a este tipo de preparações, sendo aqui efetuada a preparação, 
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acondicionamento de matérias-primas e de produto acabado, rotulagem e controlo de qualidade 

dos medicamentos manipulados. 

Inicialmente, tal como acontece com todas as prescrições, o FR procede à verificação e 

validação da prescrição médica do medicamento manipulado, assegurando a sua segurança 

relativamente às quantidades de substância(s) ativa(s) e à inexistência de interações ou 

incompatibilidades que ponham em risco a utilização do medicamento. 

Todas as preparações são realizadas tendo em conta bibliografia de referência, 

nomeadamente o Formulário Galénico Português. Para cada manipulado, é elaborada uma ficha 

de preparação que contempla toda a informação necessária à preparação e controlo de qualidade 

do produto. Por sua vez, os rótulos contêm toda a informação necessária à correta identificação da 

preparação farmacêutica, condições de conservação, prazo de validade, SC que pediu o 

manipulado e, caso se aplique, os dados do doente. É também atribuído um lote interno ao 

produto de forma a facilitar a sua rastreabilidade.  

As preparações galénicas são realizadas por um TDT com a supervisão de um 

farmacêutico, existindo sempre uma dupla verificação. A ficha de preparação é devidamente 

preenchida e assinada, sendo toda a documentação posteriormente arquivada. 

 

4.2 Preparação de Medicamentos Estéreis 

A preparação de medicamentos estéreis carece de cuidados especiais, sendo realizada 

em áreas limpas, com antecâmaras de passagem obrigatória para pessoas e materiais, de forma a 

restringir a contaminação microbiológica e de pirogénios. 

Para além de medicamentos estéreis, como os colírios, no HB também se produzem 

bolsas de nutrição parentérica (NP), destinadas a recém-nascidos pré-termo ou com necessidades 

nutricionais específicas. Estas bolsas têm na sua constituição glicose, aminoácidos, lípidos, 

vitaminas, oligoelementos e eletrólitos, componentes essenciais ao desenvolvimento saudável do 

recém-nascido. 

São produzidos dois tipos de bolsas de NP: 

 Bolsas personalizadas ou individualizadas – carecem de uma prescrição específica, 

direcionada para um determinado doente;  

 Bolsas standard – têm uma constituição predefinida, e existem sempre no serviço de 

Neonatologia, o que permite iniciar logo nas primeiras horas de vida a NP, sempre que 

necessário.  

Estes produtos são preparados em sala própria – a sala limpa – numa Câmara de Fluxo 

Laminar (CFL), destinada a este tipo de preparações. As áreas limpas devem manter um estado 

de limpeza convencionado e manter uma circulação de ar devidamente filtrado, como vem 

regulamentado na Portaria n.º 42/92, de 23 de janeiro
14

. 

Ao validar as prescrições de bolsas de alimentação artificial o farmacêutico tem de 

verificar a concentração e volume final da preparação, posologia, estabilidade e 

incompatibilidades, tendo em atenção as características do doente, condições de administração, 
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duração do tratamento e a própria data de prescrição (Anexo VI). Esta prescrição é feita com 

auxílio de um ficheiro em Excel, desenvolvido pela equipa do serviço de Neonatologia.  

Atualmente, as quantidades de todos os constituintes das bolsas de NP são validadas de 

acordo com as normas descritas num artigo publicado pela Sociedade Portuguesa de Pediatria 

com os consensos e recomendações
15

. 

Após validação, são impressas etiquetas para identificação da bolsa com toda a 

informação necessária para uma correta identificação do doente, dos constituintes da preparação 

e respetivas quantidades, lote interno e data de validade, bem como de uma folha de trabalho com 

a informação necessária à sua preparação.
 

Todas as operações obedecem a técnicas e procedimentos em conformidade com a 

produção de preparações estéreis. Os farmacêuticos que preparam essas misturas devem estar 

equipados de acordo com o trabalho em condições asséticas e antes de iniciar o trabalho devem 

assegurar que todo o material que vão precisar está presente e em boas condições. A CFL deve 

ser limpa e desinfetada antes e após a sua utilização. As superfícies de todas as embalagens 

primárias devem ser desinfetadas com álcool a 70º e o restante material deve estar em condições 

estéreis.  

De forma a garantir que todos os requisitos de esterilidade da câmara e do produto final 

são cumpridos é realizado um controlo microbiológico com placas de gelose de sangue, que 

avaliam a quebra da técnica assética; placas de contacto, que avaliam a eficiência dos 

procedimentos de limpeza e o teste de Media-fill, que avalia a técnica assética dos operadores. 

 

4.3 Preparação de Produtos Citotóxicos 

Os profissionais envolvidos na manipulação de citotóxicos (CTX) têm de receber formação 

adequada e adaptada às suas funções de forma a minimizar os riscos associados à exposição a 

este tipo de fármacos e garantir um manuseamento seguro das preparações. Esta formação deve 

ser contínua e avaliada de 2 em 2 anos. São vigiados anualmente para detetar variações em 

alguns parâmetros laboratoriais e, de forma a minimizar o risco de exposição a potenciais efeitos 

adversos, deverá haver rotatividade de tarefas de 2 em 2 meses. 

A manipulação de citotóxicos envolve sempre dois profissionais (um farmacêutico e um 

TDT) e dupla validação de todos os procedimentos, no entanto, o farmacêutico é a única pessoa 

responsável pela libertação do lote. É também da sua competência a validação das prescrições de 

protocolos de quimioterapia no Hospital de Dia Oncológico; a emissão de mapas de produção e o 

registo dos lotes de medicamentos utilizados em cada tratamento.  

 

Instalações e equipamento 

A Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) é composta pela sala suja, 

sala de apoio, antecâmara e sala limpa. Na sala limpa encontra-se a Câmara de Fluxo Laminar 

Vertical (CFLV), onde se manipulam os CTX utilizando a técnica assética. Esta sala apresenta um 

ambiente de classe A e está sob pressão negativa, o que evita o fluxo de ar potencialmente 

contaminado para o exterior da sala limpa. 
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Antes de entrar na sala limpa o profissional passa pela antecâmara onde procede à 

higienização das mãos e coloca o equipamento de proteção individual (EPI). Na antecâmara a 

pressão é superior à da sala limpa e ligeiramente superior em relação às restantes áreas, 

permitindo que as substâncias perigosas não passem para a antecâmara e que não haja 

circulação de agentes patogénicos das salas vizinhas para a sala limpa. A temperatura, humidade 

e diferenciais de pressão da sala limpa são parâmetros controlados que têm de ser registados 

duas vezes por dia (Anexo VII). 

A CFLV, de classe II tipo B2 instalada na sala limpa, filtra todo o ar que entra na zona de 

trabalho através de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) - filtros absolutos que 

impedem a contaminação das preparações. No interior da câmara o ar circula unidireccionalmente 

no sentido vertical descendente, protegendo o manipulador ao mesmo tempo que confere 

esterilidade à preparação. Todo o material introduzido na CFLV tem de ser previamente borrifado 

com álcool a 70% e só o material imprescindível para a preparação do tratamento deve entrar para 

a câmara.   

Antes de iniciar o trabalho na câmara, é colocado na bancada um campo esterilizado que 

se muda a cada sessão ou em caso de derrame e um contentor de cortantes. De forma a prevenir 

a recirculação de aerossóis, a CFLV funciona 24h por dia. No final de cada sessão de trabalho a 

câmara é limpa com compressas molhadas com álcool a 70% e liga-se a luz UV para desinfeção. 

Para além da limpeza diária da CFLV, também é feita uma limpeza semanal mais profunda. 

De forma a controlar as condições microbiológicas da câmara, foram adotados vários 

métodos realizados periodicamente e que incluem: placas de contacto (avaliam a eficiência dos 

procedimentos de limpeza); teste dedadas de luva (utiliza placas de gelose de sangue e avalia a 

quebra da técnica assética); teste de Media-fill (avalia a técnica assética dos operadores) e 

amostras de ar passivo. 

 

Circuito de prescrição, preparação e dispensa de medicamentos citotóxicos 

A seleção e prescrição do protocolo de oncologia é da responsabilidade do médico 

oncologista que ativa o número de ciclos de quimioterapia e faz o ajuste posológico adequado à 

situação clinica do doente. No Hospital de Dia Oncológico, os processos dos doentes são 

posteriormente entregues ao farmacêutico responsável pela validação das prescrições médicas 

ativas. Nesta unidade, o farmacêutico também realiza a dispensa de quimioterapia oral e de 

antieméticos no dia de tratamento do doente. 

Na validação das prescrições é atribuído um lote interno a cada preparação. A prescrição 

é depois recebida na UCPC, onde se imprimem diariamente os mapas de produção dos 

tratamentos agendados para o dia bem como os rótulos, em duplicado, contendo toda a 

informação necessária para a identificação do fármaco, do doente a quem se destina, entre outros 

dados. Nos mapas de produção são indicados o lote e a validade dos fármacos utilizados e do 

respetivo soro de diluição. O material clínico usado nas preparações também é rastreado, 

registando-se o respetivo laboratório, lote e validade. 
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Antes de entrarem na sala limpa os tabuleiros são preparados por tipo de fármaco e 

incluem todo o material necessário para a preparação. Também é feita a identificação dos soros 

de diluição com os rótulos respetivos para que não haja trocas.  

No final, o FR pela libertação do lote tem de verificar a integridade do rótulo e deve validar 

o produto final assinando o mapa de produção. Tanto o rótulo como o mapa de produção devem 

estar rubricados pelo profissional que preparou o medicamento, pelo supervisor e pelo FR pela 

libertação de lote. 

 

Acondicionamento, rotulagem e transporte de medicamentos citotóxicos 

O acondicionamento das preparações segue as indicações descritas no RCM do fármaco. 

Todos os citotóxicos são identificados com uma etiqueta com a designação “CITOTÓXICO”; 

fármacos fotossensíveis são revestidos com folha de alumínio e os que têm de ser conservados 

no frio têm de possuir a etiqueta “FRIGORÍFICO”.  

As preparações são acondicionadas em sacos selados destinados ao “transporte de 

citotóxicos” e o seu transporte é feito em malas próprias adequadamente sinalizadas. 

No Hospital de Dia Oncológico o farmacêutico e um enfermeiro verificam as preparações e 

assinam os mapas de produção de cada doente aquando da receção. 

 

5. Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

No acesso à prestação de cuidados de saúde e de acordo com a política do medicamento, 

existem determinadas situações clínicas em que o SNS assegura a dispensa de medicamentos 

pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, em regime de ambulatório. Estes medicamentos são 

comparticipados a 100% e a sua dispensa surge da necessidade de dispensar terapêuticas 

complexas, que exigem um acompanhamento contínuo dos doentes de forma a garantir uma boa 

adesão à terapêutica. Tratam-se também de medicamentos que necessitam de um controlo 

estreito, não só pelo seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico, mas também 

farmacoeconómico.  

 

5.1 Circuito do medicamento na Unidade de Ambulatório 

Os medicamentos aqui distribuídos têm que estar autorizados por várias entidades, 

nomeadamente a Direção de Produção (DP), a CFT e a CE (Anexos VIII e IX). Caso seja um 

medicamento de uso off-label, este também deve ser autorizado pela CES. Para além das 

autorizações anteriormente mencionadas, o Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro de 2012, 

determina que a prescrição destes medicamentos deve ser realizada, obrigatoriamente, através de 

sistemas de prescrição eletrónica
16

. 

O primeiro levantamento de um medicamento tem de ser realizado pelo doente, em caso 

excecional poderá ser o cuidador com uma declaração devidamente autorizada pelo doente. A 

cada dispensa, o doente, ou cuidador, deve fazer-se acompanhar pelo seu cartão de cidadão ou 

outro documento de identificação e o cartão que identifica o doente na UA do HB (Anexo X). Para 

além disso, tem de assinar um termo de responsabilidade, que se encontra em anexo da Circular 
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Normativa Nº 01/CD/2012, de 30 de novembro de 2012, em como foi devidamente informado e 

será responsável pela correta utilização e conservação dos medicamentos que lhe foram 

entregues
17

. 

O farmacêutico deve transmitir sempre toda a informação relativa ao funcionamento da 

UA, e relativa ao medicamento a ser dispensado, nomeadamente modo de administração, 

condições de armazenamento, precauções a ter, quantidade de medicamentos cedida e possíveis 

efeitos adversos associados. 

A prescrição médica tem a validade de 4 meses após a data de prescrição, no entanto, 

sempre que é renovada, a mesma deve ser entregue no ambulatório, em papel, na dispensa 

seguinte. A medicação é fornecida para um período de 28/30 dias e apenas em situações 

pontuais, devidamente justificados pelo doente e autorizados pela direção do HB, pode ser 

fornecida para um período de tempo superior. Na farmácia hospitalar são dispensados inúmeros 

medicamentos nomeadamente quimioterapia oral, antirretrovíricos e medicamentos biológicos.  

A maioria dos medicamentos dispensados de forma gratuita é regulamentada por 

despachos, portarias ou circulares normativas, e encontra-se tabelada no site do INFARMED. 

Outros medicamentos destinados a doentes crónicos, apesar de também serem comparticipados a 

100%, não têm suporte legal e só podem ser dispensados desde que prescritos e autorizados pela 

DP, CFT e CE.  

Em determinadas situações, certos SC determinam a necessidade de se agendarem 

sessões em Hospital de Dia, permitindo a administração de medicamentos aos doentes por 

enfermeiros. Neste caso, a UA dispensa a medicação necessária para estas sessões. 

Na UA é exigido ao FR um controlo rigoroso da medicação aqui existente. Desta forma, 

são realizados todos os meses inventários ao stock da UA e controlo dos prazos de validade, 

sendo que os medicamentos com validade inferior a 3 meses são sinalizados e aqueles cuja 

validade expirou são movidos para quarentena. 

A UA requer uma monitorização apertada quanto à dispensa de medicamentos aos 

doentes, uma vez que se tratam de terapêuticas complexas e que acarretam grandes custos para 

o SNS. Por este motivo, todos os documentos devem estar devidamente organizados para serem 

enviados às respetivas entidades, e os próprios processos de faturação correrem devidamente. 

 

Dispensa de Medicamentos sujeitos a restrições: 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório segue determinadas normas que 

apresentam algumas especificidades associadas à segurança na utilização destes medicamentos. 

Nestes medicamentos estão incluídos a talidomida, a hormona de crescimento e medicamentos 

biológicos. 

 No caso da talidomida, a prescrição tem a validade de 3 meses, no entanto, em mulheres 

com potencial para engravidar essa validade é de apenas 1 mês devido à 

teratogenicidade deste fármaco, e só pode ser dispensado mediante a apresentação de 

um teste de gravidez negativo. Esta dispensa carece da apresentação do Formulário de 

Autorização da Prescrição e do Livro do Doente, para além da própria prescrição médica.  
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 Para a dispensa de hormona de crescimento é necessário primeiramente definir as 

pessoas responsáveis pelo levantamento da medicação. Esta só pode ser levantada pelos 

responsáveis, contudo, excecionalmente, pode ser uma outra pessoa a levantá-la desde 

que devidamente autorizada (por escrito) pelos primeiros. Esta dispensa tem um 

documento de registo próprio em que, a cada dispensa, a pessoa que veio levantar a 

medicação tem de assinar assim como o farmacêutico (Anexo XI). 

 De acordo com a Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, alterada pela Portaria n.º 198/2016 

de 20 de julho, para doentes externos ao HB podem ser dispensados os medicamentos 

biológicos que nela constem, sempre que se verificar que o centro e o médico prescritor 

estão registados no site da Direção Geral de Saúde e caso a dispensa do medicamento 

esteja registada numa base de dados específica para o efeito. Para esta dispensa, é 

necessário que na prescrição esteja mencionado o presente despacho, bem como o nº da 

consulta certificada e o local de prescrição. Juntamente com a prescrição, também é 

necessária a entrega de um relatório médico, que segue arquivado com toda a restante 

documentação
18,19

. 

 

6. Ensaios Clínicos 

O setor de ensaios clínicos no HB é parte integrante do Centro Clínico Académico (CCA), 

é de acesso restrito e encontra-se numa área específica dos SF. O funcionamento deste setor 

obedece aos requisitos definidos pelo hospital e reconhecidos a nível nacional e internacional. 

Todos os ensaios clínicos têm de possuir as aprovações necessárias para o uso de medicamentos 

experimentais (Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD; Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica, CEIC; INFARMED, CCA e HB) e devem ter farmacêuticos na equipa de 

investigação
20

. 

O circuito de medicamentos experimentais é diferente do dos restantes medicamentos, 

sendo totalmente controlado pelo FR pelos ensaios clínicos. É o farmacêutico que se encarrega da 

receção e verificação das condições dos medicamentos e garante que o armazenamento é feito 

de acordo com o descrito na Brochura do Investigador e no Protocolo do Ensaio.  

Na sala de armazenamento, os ensaios e os medicamentos de que deles fazem parte 

estão identificados de forma inequívoca e há um controlo rigoroso da temperatura, tanto da sala 

como dos frigoríficos. Diariamente, o farmacêutico regista a temperatura ambiente e verifica as 

temperaturas máxima e mínima atingidas a cada 24h. Nos frigoríficos a temperatura é controlada 

pelo sistema Vigie, que emite alertas caso a temperatura não se encontre dentro dos parâmetros 

estabelecidos. 

A dispensa de um medicamento experimental inicia-se com a confirmação da prescrição 

através do sistema IVRS/IWRS no dia da visita do doente, seguida do preenchimento dos 

formulários do ensaio, um relativo ao participante e outro ao medicamento. Na dispensa do 

medicamento ao doente é importante ressalvar a posologia e a forma de acondicionamento e este 

deve proceder à devolução das embalagens e da medicação não utilizada que será 

posteriormente contabilizada. No caso das formas farmacêuticas orais, o número de unidades não 
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utilizadas pelo doente permite avaliar a adesão à terapêutica a partir do cálculo da compliance. A 

compliance obtida é comunicada informaticamente aos investigadores e as embalagens 

devolvidas são armazenadas na zona de quarentena, aguardando a recolha para destruição. 

O curso do ensaio clinico (EC) tem de ser supervisionado periodicamente através de 

“visitas de monitorização” realizadas por monitores que verificam todos os procedimentos e 

registos envolvidos na realização do EC. Após o seu término, toda a documentação é guardada 

durante um período de 15 anos em local próprio.  

 

7. Farmácia Clínica 

A realidade hospitalar é caracterizada por terapêuticas, muitas vezes complexas, alvo de 

uma monitorização contínua e cuidada. Desta forma, a farmácia clínica (FC) é uma área centrada 

no doente que procura fomentar a adesão à terapêutica, promover o ensino aos doentes e 

assegurar a máxima efetividade do tratamento instituído. Foca-se no uso racional do 

medicamento, com o objetivo de minimizar riscos associados ao seu uso e melhorar a qualidade 

de vida do doente.  

A FC pressupõe a proximidade dos profissionais de saúde envolvidos sendo que o 

farmacêutico deve participar na elaboração do plano terapêutico, monitorizar a terapêutica através 

da validação das prescrições médicas e participar no desenvolvimento e implementação de 

protocolos clínicos.  

Esta área em ascensão tem uma grande importância uma vez que integra o farmacêutico 

numa equipa multidisciplinar, promovendo a sua participação ativa na prestação de cuidados de 

saúde ao doente.  
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8. Conclusão 

 

Durante este estágio de 2 meses contactamos com a realidade da farmácia hospitalar. O 

estágio foi organizado pelas várias semanas de forma a passarmos por todas as áreas dos 

serviços farmacêuticos, permitindo-nos conhecer as principais funções desempenhadas pelo 

farmacêutico e enriquecer os conhecimentos acerca desta área.   

O farmacêutico hospitalar é um profissional de saúde especializado, que apresenta 

diversas competências: gestão do medicamento e dos produtos farmacêuticos; farmacotecnia 

(engloba a preparação de medicamentos estéreis e não estéreis, boas práticas de fabrico e o 

conhecimento dos riscos inerentes à manipulação de produtos tóxicos); conhecimento dos 

processo de distribuição dos medicamentos e de todo o circuito do medicamento no hospital; 

farmácia clínica; gestão de risco e gestão de qualidade; farmacoterapia aplicada (exige o 

conhecimento básico de determinadas patologias e da terapêutica aplicável) e, por último, gestão 

de informação clínica e investigação (participação em ensaios clínicos e projetos de monitorização 

clínica). 

O estágio nos serviços farmacêuticos do Hospital de Braga foi uma experiência gratificante 

a nível pessoal e profissional, que certamente nos deu ferramentas importantes para o futuro. 
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Figura b: Quadro de apoio à distribuição clássica. 

ANEXOS 

ANEXOS I: Fotografias do hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a: Cartão Kanban
®
 

Figura c: Consola do Sistema 
Pyxis Medstation

® 
3500 

existente nos SF. 

Figura d: Zona dourada (área de preparação da dose unitária). 
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Figura f: Equipamento de 
reembalagem - FDS® 

Figura g: Kardex
® 

Figura h: Laboratório de preparações galénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura e: Malas de distribuição da dose unitária. 
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Figura i: Unidade de Ambulatório - estantes de armazenamento de 

medicamentos. 
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ANEXO II: Requisição de estupefacientes e psicotrópicos à entidade fornecedora dos 

medicamentos – Anexo VII  



  
 

Faculdade de Farmáciada Universidade do Porto                                                                           28 
 

ANEXO III: Requisição de estupefacientes e psicotrópicos – Anexo X  
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ANEXO IV: Exemplo de Certificado de Autorização de Utilização de Lote 
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ANEXO V: Requisição de medicamentos hemoderivados - Modelo nº 1804 
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ANEXO VI: Prescrição de bolsa de nutrição parentérica 
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ANEXO VII: Controlo ambiental da Sala de Preparação de Citotóxicos 

 
Tabela 1: Parâmetros de controlo ambiental. 
 

Parâmetro Valor 

Pressão diferencial 5-20 Pa 

Temperatura da sala 18-22 °C 

Humidade 40-60% 

Velocidade média de fluxo de ar (CFLV) 0,36 - 0,54m/s 
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ANEXO VIII: Pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório 

pelos Serviços Farmacêuticos (página 1 de 2) 
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ANEXO IX: Pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pelos 

Serviços Farmacêuticos (página 2 de 2) 
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ANEXO X: Cartão de identificação do doente na Unidade de Ambulatório 
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ANEXO XI: Registo de dispensa da hormona do crescimento em regime de ambulatório pelos 

Serviços Farmacêuticos 



 

 

 

 

 

 


