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Resumo 

O presente relatório, realizado na Unidade Curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, relata o meu primeiro contacto com a atividade profissional e, em particular, com a Farmácia 

Comunitária, área determinante para a promoção da saúde e prevenção da doença, na comunidade. 

O objetivo do estágio prende-se com a obtenção de competências técnicas, científicas e práticas, mas 

também com o conhecimento da legislação e da deontologia inerente à prática farmacêutica comunitária.  

Numa primeira parte deste relatório, irei revelar os conhecimentos que adquiri sobre o funcionamento dos 

serviços farmacêuticos da farmácia comunitária e, em particular, da Farmácia Moderna, descrevendo a forma 

como estão organizados. 

Numa segunda parte, e por considerar que o farmacêutico tem um papel de relevo na prestação de 

cuidados primários de saúde, irei dar a conhecer dois projetos que realizei, um na área dos dispositivos médicos 

in vitro – testes de ovulação e gravidez – e outro na gestão da hipertensão. Relativamente ao primeiro, para 

além de ter aprofundado os conhecimentos científicos sobre o tema, optei pela realização de um estudo 

estatístico sobre a utilização dos testes de gravidez, uma vez que, dos dois testes referidos, eram estes os mais 

solicitados pelos utentes. No segundo projeto, concebi um modelo de gestão da hipertensão em farmácia 

comunitária e os documentos necessários à sua implementação. Complementarmente, apresentei vários 

protocolos que pretendem orientar o farmacêutico no âmbito deste projeto. Acompanhei ambos os projetos 

com a elaboração de materiais informativos, contribuindo tanto para a formação dos profissionais da farmácia 

como para a educação para a saúde dos utentes. 

Considero que este estágio me deu novas competências para o exercício da profissão de farmacêutico, 

reconhecendo a sua importância na sociedade. 
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4 Introdução  

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária é uma das etapas mais importantes do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF).  

No âmbito da formação académica, este estágio foi concebido como um programa complementar à 

formação teórico-prática adquirida ao longo do curso, permitindo um primeiro contacto com o exercício deste 

conteúdo funcional da profissão, diretamente ligado às condições concretas da instituição que colabora para 

sua realização. Neste sentido, o objetivo do estágio prende-se com a obtenção de competências técnicas, 

científicas e práticas, mas também com o conhecimento da legislação e da deontologia inerente à prática de 

farmácia comunitária. Durante quatro meses estive integrada numa equipa de profissionais de saúde, com quem 

aprendi as várias funções do farmacêutico comunitário. Constatei que o trabalho deste profissional representa 

um papel essencial, inserido numa equipa que tem como principal objetivo a promoção da saúde junto da 

população de que está muito próxima sendo, por vezes, a primeira entidade a que o doente recorre.  

A Unidade Curricular Estágio permite aos estudantes articularem e enriquecerem os conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico, com a realidade da profissão farmacêutica. A relação próxima 

com o mercado de trabalho que existe durante o estágio faculta ao estudante a possibilidade de ter um papel na 

educação para a saúde da comunidade, enquanto agente da saúde pública e especialista do medicamento. Sendo 

a farmácia comunitária a área de profissão que abrange mais de metade dos farmacêuticos portugueses, é 

essencial que todos os profissionais tenham a experiência de trabalhar nesta atividade, tendo um contacto 

próximo com a realidade social em que cada utente se integra. Daí resultará uma experiência muito 

enriquecedora para o estagiário que irá privilegiar a aquisição de conhecimentos essenciais, como a 

comunicação profissional-utente e os cuidados farmacêuticos.  

Como primeira opção de estágio, escolhi a Farmácia Moderna (FM), em Aveiro, por várias razões. Em 

primeiro lugar, conheço colegas com quem tive a oportunidade de falar acerca da garantia de qualidade da 

farmácia, nomeadamente no que diz respeito aos seus profissionais, altamente competentes e com interesse 

pela formação dos estagiários.   

O Dr. Fernando Bastos, Diretor Técnico (DT) da farmácia, assumiu a orientação do meu estágio. 

No presente relatório, descrevo parte dos conhecimentos adquiridos durante o tempo de estágio, tanto a 

nível profissional como pessoal, bem como os projetos que desenvolvi ao longo do mesmo. 

O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se na tabela 1. 
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Tabela 1 - Cronograma do meu estágio curricular. 

 

 

Atividades                                      Meses de estágio   

Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Receção de encomendas      

Preparação de manipulados  

 

    

Serviços Farmacêuticos 

 

     

Atendimento ao balcão 

 

     

Formações      

Projeto I – Testes de ovulação 

e testes de gravidez 

 

 

    

Projeto II – Modelo de gestão 

da hipertensão em farmácia 

comunitária 

     

 

5 Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Moderna 
 

5.1 Organização e Gestão Farmacêutica  

 

5.1.1 Localização física 

A FM, localiza-se numa rua pedonal da União de Freguesias da Glória e Vera Cruz, no número 103 da 

Rua dos Combatentes da Grande Guerra. 

 

5.1.2 Localização social 

A FM é a farmácia mais antiga da cidade e, atualmente, a direção técnica está a cargo do Dr. Fernando 

Luís Seabra Bastos, como já referi.   

A zona envolvente à farmácia possui bastante comércio, restauração e serviços, nomeadamente, sociais, 

jurídicos e governamentais. Está localizada junto da Estação dos Correios de Portugal, do Tribunal e do posto 

da Polícia de Segurança Pública. O estabelecimento também está próximo do Hospital Infante D. Pedro, 

pertencente ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga, de uma escola do primeiro ciclo do ensino básico e de uma 

escola secundária. O facto de estar localizada numa zona central e movimentada, torna-a de fácil acesso para 

um universo de utentes muito variado. 

 Apesar da farmácia ter sido completamente renovada em janeiro de 2011, o facto de ser a mais antiga da 

cidade permitiu a fidelização de utentes ao longo de muitos anos, a par com a captação de novos utentes, que 

a procuram ocasionalmente. O trabalho nesta farmácia tem uma componente social muito grande, na medida 

em que muitos dos utentes são idosos e poli-medicados, sofrendo normalmente de patologias crónicas, que 

procuram a FM para obter a sua medicação, dispositivos médicos, acompanhamento ou mesmo 

aconselhamento, sobre a sua vida pessoal, em termos de saúde e bem-estar. 
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A FM tem uma vasta gama de produtos de homeopatia, dermocosmética e fitoterapia, sendo esta, a meu 

ver, uma das razões pela qual se destaca de outras farmácias da cidade de Aveiro.  

 

5.1.3 Horário de atendimento 

A farmácia encontra-se aberta de segunda a sexta, das 9 horas às 19 horas e 30 minutos e ao sábado, das 

9 horas às 13 horas. Os dias de serviço permanente são realizados de quinze em quinze dias, das 9 horas até às 

19 horas e 30 minutos do dia seguinte. A partir das 22 horas, o atendimento noturno é efetuado, por segurança, 

através do postigo, sendo assegurado por um dos técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT). A farmácia 

cumpre também um período de abertura permanente em alguns domingos e feriados, de acordo com o 

calendário acordado com as outras farmácias da cidade.   

 

5.1.4 Espaço físico 

A FM enquadra-se nas Boas Práticas de Farmácia Comunitária, no que diz respeito às normas existentes 

quanto ao espaço físico, de acordo com o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007 de 31 de agosto, o qual estabelece o 

regime jurídico das farmácias comunitárias [1,2].  

 

5.1.4.1 Caracterização exterior 

No exterior da farmácia, encontra-se uma cruz verde iluminada, colocada perpendicularmente à fachada 

do edifício. Está igualmente visível uma segunda cruz, também iluminada, indicativa da farmácia, no início da 

rua pedonal onde esta se situa, para facilitar a identificação do local. A ampla fachada de dois pisos, exibe em 

letras grandes o nome da farmácia e a fachada do piso inferior é constituída por vidro dividido a meio por uma 

coluna. A porta de acesso está localizada à esquerda da coluna e a montra à sua direita. Esta montra é renovada 

periodicamente, expondo os produtos sazonais e também aqueles que são mais divulgados nos media. Na porta 

de entrada encontra-se uma placa com a designação da farmácia, nome do DT e proprietário, a folha indicativa 

das farmácias de serviço, o horário de funcionamento e, por fim, o citado postigo de atendimento para o serviço 

noturno.  

 

5.1.4.2 Caracterização interior 

A FM tem sete divisões distintas demarcadas por dois pisos: Sala de Atendimento ao Público, a qual 

inclui quatro balcões, Gabinete de Atendimento Personalizado, Armazém, Laboratório, Instalações Sanitárias, 

Sala de Tratamentos e Gabinete da Direção Técnica. 

A Sala de Atendimento ao Público é ampla, com iluminação natural, climatizada e confortável, quer para 

o utente, quer para quem nela trabalha, tendo uma zona com atividades lúdicas especialmente vocacionada para 

as crianças. É uma zona muito importante, com a qual se que pretende transmitir bem-estar aos utentes e 

profissionais, assegurando um atendimento com qualidade. 

O balcão de atendimento principal é linear e fica situado na extremidade oposta à porta de entrada, 

possuindo três postos de atendimento. Próxima da entrada, existe uma máquina de medição do índice de massa 

corporal e um posto de atendimento, junto à zona da dermocosmética, com os produtos das marcas mais 

referenciáveis (zona quente) que se encontram expostos e que os utentes podem retirar dos lineares. No entanto, 

este posto é utilizado para atendimento regular, quando a farmácia se encontra com um elevado fluxo de 

movimento. 

Cada um dos postos possui gavetas de arrumação para deposição de receituário não conferido e prateleiras 

para arrumação de material diverso, terminal de multibanco e impressora de receitas. Desta forma, está 
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garantido um atendimento personalizado e com garantia de confidencialidade, uma vez que a área de trabalho 

se encontra bem definida e devidamente equipada. Na parte superior dos postos de atendimento encontram-se 

os computadores, os dispositivos de leitura ótica e pequenos expositores com produtos sazonais ou 

promocionais. Na extremidade direita do balcão de atendimento principal, existe uma caixa automática de 

pagamento. 

Os lineares estão dispostos junto à parede, em toda a Sala de Atendimento ao Público e têm um 

alinhamento horizontal, no qual as várias referências, da mesma marca, se encontram no mesmo plano. Expõem 

produtos de dermocosmética e capilares, de podologia, de higiene oral, de higiene íntima e outros produtos de 

fitoterapia e de homeopatia, devidamente identificados. Na parte de trás do balcão principal de atendimento, 

existem quatro lineares, onde estão expostos os produtos sazonais ou de fácil venda, bem como novos produtos 

do mercado. Neste local, de fácil visualização pelos utentes, são colocados os produtos solares, na época 

balnear, os suplementos alimentares e alguns produtos de fitoterapia (zona quente). Este espaço possui também 

gavetas para arrumação de batons labiais, lenços de papel, pastilhas para a garganta, ligaduras e adesivos, 

cremes de pés e mãos e material diverso.  

Na disposição e organização dos lineares, são sempre tidos em conta os critérios de marketing 

(rentabilidade e notoriedade das marcas), assim como na exposição em três gôndolas estrategicamente 

distribuídas pelo espaço, dos produtos sazonais mais procurados ou mediatizados. 

Por fim, por trás do balcão principal, existe um ecrã onde passa variada informação de interesse para o 

utente, relacionada com a farmácia e a área de serviços que ela presta.  

O Gabinete de Atendimento Personalizado é um espaço utilizado para a execução de serviços 

farmacêuticos complementares ao atendimento. O local é constituído por uma mesa, uma cadeira para o utente 

e outra para o farmacêutico, um armário onde estão guardados os dispositivos para as medições de pressão 

arterial (PA), glicémia capilar, triglicerídeos, colesterol total, apoio de primeiros socorros, administração de 

injetáveis e contentor de recolha de material contaminado. Neste gabinete também se procede à administração 

de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e à análise da situação clínica do utente, sempre que 

este o requeira. As consultas de nutrição e os rastreios de saúde são também realizados neste gabinete. 

O Armazém está subdividido em três zonas e será abordado neste relatório, mais à frente (secção 5.1.7).  

O Laboratório, bem iluminado e climatizado, é constituído por uma bancada de trabalho lisa e com uma 

superfície lavável, uma zona de lavagem de material, uma zona de pesagem com balança analítica e uma zona 

de equipamento com Unguator e placa de aquecimento. Dispõe também de copos de várias capacidades, 

espátulas metálicas e não metálicas, pipetas e provetas graduadas de várias capacidades, papel de pesagem, 

rótulos, entre outros equipamentos exigidos na Deliberação n.º 1500/2004 de 7 de dezembro, o qual define o 

equipamento mínimo de existência obrigatória nas farmácias portuguesas. 

O Laboratório é o local onde se fazem as reconstituições de suspensões orais e as preparações dos 

medicamentos manipulados. É constituído por vários armários de arrumação onde está colocado todo o material 

de consulta necessário para as referidas preparações, como por exemplo, a Farmacopeia Portuguesa IX e o 

Formulário Galénico Português. Para além disso, nele se encontram vários dossiers indicativos das 

características das matérias primas, os registos do movimento destas e as fichas de preparação de manipulados.  

As Instalações Sanitárias são constituídas por duas casas de banho devidamente equipadas e podem ser 

utilizadas pelos funcionários e pelos utentes, caso seja necessário. 
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A Sala de Tratamentos está dividida em setores. Um deles é constituído por uma banheira de spa e 

aromaterapia; outro setor destina-se à arrumação de produtos de dermocosmética que são usados pelas 

conselheiras das linhas de dermocosmética na realização de tratamentos de pele a clientes habituais; há também 

a zona da marquesa, onde se efetuam os tratamentos e que se adapta para funcionar como zona de repouso, nas 

noites de serviço. 

O Gabinete de Direção Técnica situa-se no piso superior e tem uma mesa com material de escritório e de 

arquivo de documentação. 

 

5.1.5 Recursos humanos 

De acordo com o DL n.º 307/2007 de 31 de agosto, as farmácias comunitárias devem dispor na equipa 

de, pelo menos, um DT e de outro farmacêutico. Na FM isto é cumprido, uma vez que a equipa é constituída 

por três farmacêuticos - o Dr. Fernando Bastos, a Dra. Inês Correia e a Dra. Catarina Salgueira, dois TDT - a 

Dona Teresa e o Sr. Abílio e ainda, uma auxiliar - a Dona Madalena. Se, por um lado, a presença de um técnico 

de diagnóstico e terapêutica com muitos anos de serviço na farmácia, transmite confiança aos utentes mais 

antigos, por outro lado, a presença de jovens farmacêuticas afirma a dinâmica moderna que se pretende 

estabelecer na relação com a população, em termos de prestação de cuidados farmacêuticos. 

 

5.1.6 Sistema informático 

O sistema de informação para a saúde utilizado é o desenvolvido pela 4DigitalCare. Este sistema é 

intuitivo e de fácil utilização, garantindo todas as ferramentas necessárias à execução das tarefas e funções do 

farmacêutico. 

 

5.1.7 Armazenamento e localização dos produtos 

Na organização do espaço de armazenamento da FM, houve a preocupação de tornar o atendimento mais 

eficaz, tornando o acesso aos produtos mais intuitivo, numa lógica de otimização dos serviços. Seguem-se os 

princípios First In, First Out e First Expired, First Out, para que não haja medicamentos com prazo de validade 

(PV) expirado, no stock da farmácia. 

O Armazém encontra-se na zona que se situa por trás do balcão de atendimento principal, fora da vista 

dos utentes, e é climatizado, assegurando assim a qualidade dos produtos comercializados. As condições de 

temperatura e humidade são controladas por dispositivos apropriados. Está subdividido em três zonas.  

A primeira zona é onde se encontram os medicamentos mais solicitados pelo utente, num sistema de 

armazenamento em gavetas deslizantes, colocadas por ordem alfabética e divididas em: medicamentos 

destinados a administração oral de marca comercial (comprimidos e cápsulas), medicamentos injetáveis, 

medicamentos destinados a administração retal, inaladores, gotas nasais, gotas auriculares, medicamentos 

destinados a administração vaginal, adesivos transdérmicos, produtos do programa de controlo da Diabetes 

mellitus (DM) como tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, agulhas, seringas, 

lancetas e outros dispositivos para a mesma finalidade, águas do mar, produtos oftálmicos, gotas orais e, numa 

gaveta menos acessível, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE). Em gavetas deslizantes de 

maiores dimensões, encontram-se arrumados por ordem alfabética e divididos por grupos outros produtos: 

xaropes e suspensões orais, ampolas bebíveis, colutórios e fórmulas farmacêuticas semissólidas de aplicação 

cutânea e produtos líquidos. Na zona por cima das gavetas de maiores dimensões situam-se as fraldas. Os 

comprimidos genéricos, isto é, medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e 
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com a mesma indicação terapêutica que os medicamentos originais, de marca, que serviram de referência, estão 

colocados em murais, por ordem alfabética, dosagem e número de comprimidos por embalagem.  

A segunda zona é o local de receção e conferência de encomendas. Possui uma bancada com dois 

computadores, um telefone móvel, uma impressora normal e uma impressora de código de barras. Esta zona 

também possui um carro para transporte de medicamentos e um armário com dossiers, onde se arquivam os 

originais das faturas das encomendas, separados por fornecedores. A escada de acesso ao segundo piso e o 

frigorífico também se encontram nesta zona. A temperatura do frigorífico é diariamente monitorizada, devendo 

manter-se entre os 2ºC e os 8ºC. Os medicamentos do frigorífico, tais como colírios, injetáveis, vacinas e anéis 

vaginais, também são arrumados por ordem alfabética [1]. Nesta zona, colocados em prateleiras e por ordem 

alfabética, situam-se as pomadas, cremes e géis e alguns produtos fitoterápicos e homeopáticos que, por terem 

pouca venda, não são colocados nos lineares. Nas prateleiras, há ainda dispositivos médicos, saquetas, 

granulados e pós, por ordem alfabética, leites em pó para lactentes, segundo a idade da criança, papas e todos 

os produtos em excesso, divididos por secções; a saber: comprimidos genéricos, formas farmacêuticas sólidas 

de administração oral de marca comercial (comprimidos e cápsulas), pomadas, géis e cremes, formas sólidas 

de aplicação retal, formas vaginais, dispositivos médicos, xaropes, produtos nasais, inaladores, produtos de 

higiene oral, produtos oculares e auriculares, ampolas, produtos fitoterápicos, formas farmacêuticas para uso 

veterinário e produtos de higiene íntima. Este excesso de stock passivo permite responder eficazmente às 

necessidades do stock ativo. 

A terceira zona destina-se ao armazenamento dos excessos dos cosméticos, de marcas como Phyto®, 

Klorane®, Ducray®, Lierac®, Avène®, Vichy®, Eucerin®, La Roche Posay®, B-Lift®, Uriage®, Roc® e tem 

também uma área para produtos diversos e outra para produtos solares.  

Outro aspeto importante a referir é a existência de gavetas destinadas a reservas - uma para o mês atual, 

outra do mês anterior, relativa a medicamentos pagos, mas que ainda não foram dispensados e uma terceira 

para outros meses. Assim, garante-se que esses produtos não sejam vendidos senão ao cliente que efetuou a 

reserva, salvo rara exceção, no caso de uma urgência eventual que obrigue à sua dispensa. 

 

5.1.8 Encomenda dos produtos comercializados na farmácia 

 

5.1.8.1 Encomendas a distribuidores grossistas 

Atualmente, a principal via de obtenção da maioria dos produtos farmacêuticas da farmácia comunitária, 

incluindo a FM, é feita por intermédio de distribuidores grossitas, que centralizam o comércio desses produtos 

e que os compram aos fornecedores primários. 

A FM trabalha com cinco empresas distribuidoras: Cooprofar®, Alliance Healthcare®, Empifarma®, 

Magium Farma®, que faz parte do mesmo grupo que a Empifarma® e Plural®. Apesar da Cooprofar® ser a 

distribuidora da maior parte dos produtos da farmácia, são feitas encomendas diárias às outras distribuidoras, 

sempre que forneçam os produtos a um preço inferior. 

Para se proceder à encomenda a um distribuidor grossita, existem vários meios: via telefone, via 

4DigitalCare® e via internet, através da área do cliente no site do fornecedor. Na FM, há ainda a possibilidade 

de recorrer a um software específico gadget que permite consultar e encomendar os produtos farmacêuticos 

disponíveis nos fornecedores. 

Quanto ao tipo de encomendas, podem ser diárias ou instantâneas. As primeiras são normalmente 

realizadas três vezes por dia, com base nos stocks mínimo e máximo definido no sistema. O 4DigitalCare® 
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permite definir para cada produto um stock mínimo e máximo, o que é muito importante para a gestão da 

farmácia, uma vez que quando o stock do produto atinge o stock mínimo, o número de unidades do produto 

necessário para atingir o stock máximo é transportado diretamente para a encomenda diária. A verificação da 

encomenda diária deve ser sempre feita antes de ser enviada ao fornecedor, mesmo sabendo que os produtos 

cujos stocks mínimos foram alcançados foram incluídos diretamente na encomenda; de facto, no menu das 

encomendas do 4DigitalCare®, pode surgir a informação da realização de descontos, seja na aquisição de 

determinados produtos, seja na compra de um certo número de unidades de um produto, justificando assim a 

realização de ajustes à lista de encomendas inicial, acrescentando novos produtos ou alterando a quantidade de 

artigos. As encomendas instantâneas são feitas quando é necessário fazer um pedido específico de um produto, 

normalmente requisitado por utentes, e que não existe no stock habitual da farmácia.  

Durante o meu estágio efetuei todos estes tipos de encomendas, principalmente as instantâneas, via 

4DigitalCare®, gadget e telefone.  

 

5.1.8.2 Encomendas a laboratórios 

As encomendas a laboratórios podem ser feitas diretamente ao laboratório ou ao delegado do mesmo que 

trabalha com a farmácia e dizem respeito, normalmente, a pedidos de medicamentos, em grande quantidade, 

tanto de marca como genéricos. Normalmente, este tipo de encomendas tem vantagens para a farmácia, pois 

deixa de existir intermediário e, consequentemente, o preço de compra diminui. Na FM, muitos dos produtos 

de dermatologia e de cosmética são encomendados por esta via, sendo os laboratórios Ratiopharm®, ToLife®, 

Mepha®, Generis®, L’Oréal® e Bioderma® os principais fornecedores. Também as compressas, os pensos e 

as meias de compressão são adquiridos pela FM, por encomenda direta ao fabricante.  

 

5.1.8.3 Receção de encomendas e marcação de preços 

As encomendas são efetuadas e rececionadas, recorrendo a um menu específico no 4DigitalCare®. 

Inicialmente, e tratando-se de uma encomenda diária, aquando da chegada da mesma à farmácia, procede-se à 

sua confirmação no 4DigitalCare® para, posteriormente, iniciar a receção. No caso de se tratar de uma 

encomenda instantânea, é necessário, primeiro, criar a encomenda no sistema. 

Assim que uma encomenda chega à farmácia, confere-se o número de caixas/produtos com aquele que se 

encontra referido no documento fornecido pelo fornecedor e verifica-se se existem produtos do frio. Caso 

existam, colocam-se imediatamente no frigorífico para que as condições de conservação se mantenham, sendo 

apenas retirados na altura da conferência dos produtos. Os MPE também são rececionados antes de todos os 

restantes produtos. Na fatura da encomenda destaca-se: a identificação do fornecedor, o número do documento, 

o preço total da fatura, o total de Imposto de Valor Acrescentado (IVA), a descrição dos produtos, o número 

de unidades encomendadas, o Preço de Venda ao Armazenista, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Preço 

de Venda ao Público (PVP) e ainda os possíveis descontos ou bonificações. 

Para iniciar a receção da encomenda propriamente dita, registam-se os produtos no computador pelo seu 

Código Nacional de Prescrição (CNP), através do seu código de barras ou manualmente. Ao fazer o registo do 

produto, o sistema indica se o stock se encontra «a zero» ou não, sendo que no primeiro caso, é necessário 

conferir e indicar o PV dos novos produtos. De seguida, para além de conferir todos os produtos, verifica-se se 

o valor do Preço de Custo, que corresponde ao PVF, e o PVP apresentados na fatura, para os produtos com 

preço indicado na cartonagem, estão de acordo com os valores apresentados no sistema e arquiva-se a 

documentação, dando por concluída a fase de receção. Para os MPE, para efeitos de controlo, em anexo à fatura 
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segue uma requisição que tem de ser datada, carimbada, rubricada e onde deve ser colocado o número de 

inscrição do DT, na Ordem dos Farmacêuticos. Nessa requisição consta o nome do fornecedor, o nome da 

farmácia destinatária, a designação comercial do medicamento, a dosagem, a data do pedido, a quantidade 

adquirida, o preço e a assinatura do DT do armazém. Mensalmente, é enviada para o fornecedor e arquivada 

por ambas as entidades, durante um período de três anos, acompanhada de cópia da fatura, onde se encontra 

listado o respetivo medicamento.  

No caso dos Produtos de Venda Livre, apresentados nas faturas normalmente como produtos nett, o PVP 

é estabelecido manualmente, tendo como fator o PVF, o IVA e a margem de lucro aplicáveis. Quando 

necessário, são impressos códigos de barras com a designação do artigo, IVA e PVP. O preço destes produtos 

pode também ser influenciado pela procura dos utentes e pela concorrência entre fornecedores. 

Quando há discrepâncias entre a quantidade recebida na encomenda e a quantidade registada na fatura ou 

quando há danos causados na encomenda durante o transporte, há lugar à devolução. Na FM, há protocolos 

que orientam os procedimentos da devolução e, nestas situações, a farmácia contacta diretamente o fornecedor 

e reporta a situação que fica, normalmente, resolvida através da devolução normal do produto, com recurso a 

software adequado. Há também devoluções por se ter expirado o PV do produto e, nesse caso, o responsável 

de vendas da FM contacta diretamente o armazenista, que se desloca à farmácia para ocorrer a troca. Por último, 

refira-se ainda as devoluções por ordem do laboratório ou da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, I.P. (INFARMED) que devem ser feitas de imediato, não sendo necessário um contacto prévio com 

o fornecedor.  

Foi nesta atividade que iniciei o meu estágio e que ocupei grande parte do meu tempo de estágio e, em 

particular, ao longo das primeiras quatro, quando ainda não atendia ao balcão. Esta área é de grande importância 

para a gestão da farmácia e permitiu integrar-me, de forma gradual e sustentada, possibilitando-me um 

conhecimento prévio e aprofundado dos produtos existentes na farmácia, e do seu local de armazenamento. 

Esse conhecimento, associado à familiarização com os nomes comerciais dos medicamentos, revelou-se muito 

importante para o meu desempenho na posterior fase de atendimento ao utente, com a desejada autonomia.  

 

5.1.9 Medição de parâmetros físicos e bioquímicos em farmácia 

Nas farmácias comunitárias, pratica-se uma série de serviços farmacêuticos dirigidos ao utente, em 

particular, e à sociedade em geral, que são complementares ao atendimento e que honram o princípio geral do 

código deontológico dos farmacêuticos [3]. Entre eles, destacam-se as atividades de determinação de 

parâmetros físicos e bioquímicos, essenciais para a prevenção da doença e a promoção da saúde da população 

mundial, os cuidados de primeiros socorros, a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação e, de uma forma genérica, todas as ações de educação para a saúde. Na FM, os primeiros serviços 

referidos são os mais solicitados. No que diz respeito a parâmetros físicos, efetuam-se determinações do peso, 

da altura, da percentagem de massa gorda e da PA. Relativamente a parâmetros bioquímicos, a FM determina 

as concentrações, no sangue capilar, da glicose, do colesterol total e dos triglicerídeos.  

A farmácia comunitária corresponde ao local de maior proximidade entre o utente e o profissional de 

saúde e é, atualmente, o local de preferência dos utentes para determinar os seus parâmetros físicos e 

bioquímicos. A facilidade de acesso do local, o aconselhamento personalizado de que se dispõem e a ausência 

de necessidade de marcação, são algumas das razões que favorecem essa função da farmácia comunitária, no 

seio da comunidade.  
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Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar várias medições de PA, glicémia capilar, 

colesterol total e triglicerídeos, nomeadamente durante o rastreio promovido pela FM. Tive oportunidade de 

aconselhar os utentes, dando destaque à importância do cumprimento de medidas não farmacológicas (MNF) 

e da medicação, se essa existisse, e à referência para acompanhamento médico, sempre que se justificasse.  

 

5.1.9.1 Medição do peso e da altura 

Este tipo de medição permite aos utentes fazerem um controlo do seu peso, com o objetivo de o manterem 

ou de atingirem um peso considerado adequado a uma vida saudável. Atualmente, existe um elevado número 

de pessoas com excesso de peso em Portugal devido, em grande parte, à existência de uma vida sedentária e a 

uma alimentação desequilibrada e extremamente calórica. O excesso de peso e a obesidade estão associados a 

uma série de problemas graves de saúde, como o desenvolvimento da DM tipo 2 e a hipertensão arterial (HTA), 

assim como diversos tipos de cancro e problemas ortopédicos [4]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a elevada procura deste tipo de serviço, sendo que 

muitos dos utentes dirigiam-se, posteriormente a outros profissionais de saúde, para procurarem 

aconselhamento.  

 

5.1.9.2 Medição da pressão arterial 

Durante o meu estágio, observei que a medição da PA é frequentemente requisitada por utentes de todas 

as faixas etárias. Este tipo de determinação é essencial no controlo dos doentes hipertensos medicados, bem 

como no despiste do risco cardiovascular. A PA está diretamente relacionada com as doenças cardiovasculares 

(DCV), sendo estas responsáveis por, aproximadamente, 17 milhões de mortes por ano em que cerca de 9,4 

milhões destas são provocadas por complicações da HTA [5]. 

A medição da PA na FM é gratuita e é feita com um medidor de PA de braço, automático. Antes de 

proceder à medição, é necessário fazer uma breve avaliação do estado da pessoa (se está cansada porque veio 

a caminhar, se praticou alguma atividade física, ou se se encontra em stress). Também se deve questionar o 

utente acerca da sua medicação, caso tenha, bem como inquirir sobre a ingestão de bebidas energéticas como 

o café, pois são fatores que influenciam o valor da medição. De seguida, devemos ter o cuidado de deixar a 

pessoa repousar pelo menos cinco minutos, antes de realizar a medição.  

Devem ser igualmente respeitadas algumas regras para a posição do utente que deve estar sentado, com 

os pés apoiados no chão, o braço apoiado numa superfície plana e a palma da mão virada para cima.  

No caso da PA se verificar elevada, repete-se a medição após um intervalo de, pelo menos, cinco minutos. 

Caso se mantenha o valor, alerta-se o utente para efetuar um controlo regular das tensões e consultar o médico, 

caso continuem elevadas. 

É muito importante que o farmacêutico tenha um papel ativo neste tipo de avaliação, não só na 

componente prática mas também no aconselhamento, quer o resultado da medição esteja dentro dos níveis 

indicados para um indivíduo saudável, ou não, explicando o significado dos valores apresentados e 

aconselhando sobre MNF, como a redução do consumo de sal, a prática de exercício físico, o aumento do 

consumo de frutas e de verduras, a redução do consumo de gorduras saturadas e o controlo do peso [6,7].  
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5.1.9.3 Medição da glicémia capilar 

Em 2015, a prevalência estimada da DM na população portuguesa com idade compreendida entre os 20 

e os 79 anos foi de 13,3%, sendo esta uma patologia que causa preocupação à comunidade científica e aos 

profissionais de saúde [8]. 

A medição da glicémia capilar é essencial na monitorização da população portuguesa, para controlo e 

identificação precoce da DM. Neste contexto, o farmacêutico tem um papel essencial no que diz respeito não 

só ao controlo da progressão da DM, mas também na prevenção desta, junto dos utentes saudáveis [8,9]. 

Na FM, a glicémia é medida no sangue capilar através de uma punção com lanceta e a determinação é 

feita recorrendo a um dispositivo automático Onetouch®. Inicialmente, é feita uma limpeza com álcool da zona 

a picar e, após a picada, retira-se o sangue para a tira de medição. Segundo a Direção Geral de Saúde, o valor 

de referência para o diagnóstico da DM em jejum é de 126 mg/dL. No entanto, na prática farmacêutica, 

devemos estar em alerta para situações, em jejum, de valores de glicémia superiores a 110mg/mL e, pós-

prandial, de valores superiores a 140mg/mL [10]. Antes de iniciar a medição é necessário questionar o utente 

sobre se está em jejum ou se está em regime pós-prandial, se é ou não diabético e se sim, qual a medicação que 

faz. Depois de efetuada a avaliação e a análise dos valores pelo farmacêutico, este tem como importante função  

aconselhar MNF como: a perda de peso, se estiver perante uma situação de excesso de peso, a prática de 

exercício físico, a diminuição do consumo de álcool e de gorduras saturadas e o fracionamento alimentar, com 

uma distribuição regular dos hidratos de carbono por um mínimo de quatro a seis refeições diárias, com o 

objetivo de evitar as subidas de glicose no sangue, após as refeições e o risco de hiperglicemias entre as 

refeições. Se estivermos perante um utente pré-diabético, existem alguns suplementos que o farmacêutico pode 

aconselhar, como por exemplo o crómio, que demonstra ser eficaz no controlo da glicémia, evitando picos de 

hipoglicemia e, consequentemente, a vontade de ingestão de doces [11]. No caso de se tratar de um utente já 

diabético, o farmacêutico deve reforçar a importância de cumprir rigorosamente a terapia farmacológica 

prescrita.  

 

5.1.9.4 Medição do colesterol total e dos triglicerídeos 

O controlo do perfil lípido do indivíduo é determinante na prevenção das DCV. A farmácia comunitária, 

pela proximidade que estabelece com os utentes, deve desempenhar um papel privilegiado nessa ação 

preventiva. Na FM, faz-se a determinação de alguns parâmetros do perfil lipídico que, como referido 

anteriormente, são o colesterol total e os triglicerídeos. Ambas as medições são levadas a cabo através do 

aparelho Callegari®; porém, as tiras reativas utilizadas são diferentes e específicas, de acordo com o parâmetro 

a medir.  

Para a medição do colesterol total são necessários 10µL de sangue, obtidos através de uma punção capilar 

obtida num dedo e a determinação deste parâmetro é realizada através de um método colorimétrico, após 

mistura do sangue colhido com a enzima colesterol esterase. Trata-se de um teste bastante rápido e que não 

requer qualquer preparação especial. Ao contrário, a determinação dos valores dos triglicerídeos - serviço não 

muito requisitado pelos utentes - exige um jejum de doze horas. 

Antes de fazer as medições é útil questionar o utente sobre o seu historial clínico e medicação, caso a 

faça, para regulação dos níveis de colesterol e lípidos no sangue. Para além disso, é necessário aconselhar MNF 

implícitas em hábitos de vida saudáveis, como a alimentação equilibrada, a prática de exercício físico, a 

proibição do tabaco e, caso necessário, a procura de acompanhamento médico.  
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5.1.10 Dispensa de produtos na farmácia 

O farmacêutico é o responsável pela cedência de medicamentos e pelo aconselhamento prestado aos 

utentes, pelo que as suas atividades devem estar de acordo com a definição de Ato Farmacêutico, segundo o 

DL n.º 131/2015 de 4 de setembro [3]. A dispensa exige assim uma intervenção ativa, independentemente do 

produto, no aconselhamento e na transmissão de informação clara e concisa, devendo o farmacêutico assegurar-

se de que esta foi assimilada e compreendida corretamente, disponibilizando-se para esclarecer qualquer dúvida 

que surja. Só dessa forma o utente terá um serviço que respeita as Boas Práticas de Farmácia Comunitária, 

com qualidade e segurança, fundamental para a sua saúde.  

Ao longo destes quatro meses pude atender vários utentes, de várias idades, nacionalidades e estratos 

sociais, tendo sido esta a principal atividade desenvolvida por mim, na farmácia, após as quatro semanas 

iniciais. Na diversidade do atendimento que prestei, pude testar e desenvolver as minhas capacidades como 

futura farmacêutica, interagindo, de forma complexa com o utente, aperfeiçoando a comunicação, nas suas 

várias vertentes - verbal, gestual e visual-, com o objetivo de criar uma relação de confiança que permitisse 

extrair todas as informações importantes para a avaliação da situação clínica do utente, de modo a aconselhá-

lo adequadamente e a otimizar o atendimento. 

 

5.1.10.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

De acordo com o DL n.º 176/2006 de 30 de agosto, para que um medicamento de uso humano seja 

classificado, quanto à dispensa ao público, em medicamento sujeito a receita médica (MSRM), tem de 

satisfazer qualquer uma das condições exigidas de seguida [12]:  

- Constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usado para o fim a que se destina, caso seja 

utilizado sem vigilância médica; 

- Constituir, direta ou indiretamente, um risco para a saúde, se utilizado com frequência, em quantidade 

considerável, para fins diferentes daquele a que se destina; 

- Conter substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou efeitos secundários seja 

indispensável aprofundar; 

- Ser prescrito pelo médico para ser administrado por via parentérica. 

Desta forma, neste tipo de medicamentos a prescrição médica é obrigatória e consiste no ato, 

materializado na forma de receita médica, que indica a medicação sujeita a receita médica ou comparticipada 

que deve ser dispensada ao doente. Existe legislação que suporta o ato de prescrever e dispensar, para facilitar 

o processo de comunicação entre o médico prescritor, o farmacêutico e o utente [12].  

Existem, atualmente, três tipos diferentes de prescrição: a receita manual e a receita eletrónica em papel, 

materializadas e a receita eletrónica sem papel, desmaterializada. Em todas elas a apresentação do 

medicamento prescrito é feita segundo a Denominação Comum Internacional (DCI), isto é, por substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia, permitindo, de acordo com essas características, 

a escolha do medicamento pelo utente, de marca ou genérico, quando da sua dispensa, na farmácia. Esta 

oportunidade de escolha existe porque, na altura da dispensa, os sistema informáticos existentes nas farmácias 

codificam toda a informação presente na receita e, uma vez que todos os medicamentos com autorização de 

introdução no mercado têm um CNP a eles associado, é possível verificar todos os medicamentos existentes 

que correspondem a um determinado produto específico apresentado na receita, sendo obrigatório a farmácia 

ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica 
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e dosagem, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Contudo, 

e de acordo com a legislação em vigor, é possível a prescrição e dispensa de medicamentos indicados por nome 

comercial, caso se trate de um medicamento de marca, sem similar, que não disponha de medicamento genérico 

similar comparticipado, ou que não obedeça às condições de justificação técnica descritas na Portaria n.º 

224/2015, de 27 de julho [13,14,15].  

A prescrição de medicamentos em receita com preenchimento manual apenas pode ocorrer 

esporadicamente, e nestes casos, o prescritor terá de indicar um dos seguintes motivos para o fazer: falência do 

sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de quarenta 

receitas médicas, por mês. O farmacêutico é responsável pela validação, de forma a garantir a comparticipação 

pelo estado destas receitas, antes de dispensar qualquer produto e, para que tal possa acontecer, há determinados 

aspetos a salvaguardar, na receita: a identificação do utente, a entidade responsável e o número de beneficiário, 

a identificação do médico prescritor, com assinatura e vinheta e a validade. No caso de a receita estar rasurada, 

é necessária a assinatura do prescritor, junto da rasura. Em cada receita, apenas podem ser prescritos quatro 

medicamentos diferentes, com o limite de quatro embalagens por receita, sendo que, por cada medicamento, 

apenas podem ser passadas duas embalagens [13,14]. 

O conteúdo das receitas eletrónicas, segundo a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, deve conter vários 

elementos para que a receita seja válida, como: o número da receita, o local de prescrição, a identificação do 

médico prescritor, o nome e número de utente ou de beneficiário do subsistema de saúde, a entidade financeira 

responsável e a referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável, a DCI da 

substância ativa, a dosagem, a forma farmacêutica, a dimensão da embalagem, o número de embalagens, a 

designação comercial, se aplicável, as exceções, se aplicável, com a  identificação do despacho relativo ao 

regime especial de comparticipação, a assinatura do prescritor e a data de prescrição [15].  

 As receitas eletrónicas materializadas são impressas e, nestas, existe um limite de prescrição de apenas 

quatro unidades por receita e de um máximo de quatro produtos diferentes. Este tipo de prescrições apresenta 

a guia de tratamento, que corresponde a um documento pessoal e intransmissível, pelo que a farmácia a deve 

devolver ao utente, após consulta e dispensa do produto. Para além disto, as receitas eletrónicas materializadas 

podem ser renováveis, isto é, destinadas ao tratamento de doenças crónicas ou tratamentos de longa duração, 

podendo ter até três vias, cada uma destas com validade de seis meses e com um número de receita único, 

devendo ser inscrita a menção da respetiva via. As receitas não renováveis são indicadas para o tratamento de 

doenças agudas ou outras condições que a receita renovável não abrange. Estas são constituídas por apenas 

uma via com uma validade de trinta dias [13,14].  

Relativamente às receitas eletrónicas desmaterializadas foram instituídas pelo Ministério da Saúde, em 

2015, conforme a Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho. Contudo, apenas em 2016 é que se verificou um impulso 

significativo e definitivo na desmaterialização das receitas, através da publicação do despacho n.º 2935-B/2016, 

que tornou obrigatório o uso deste tipo de prescrição, no Sistema Nacional de Saúde (SNS), a partir de 1 de 

abril de 2016 [15,16]. A prescrição deste tipo é acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos já que, 

no momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita no sistema central de prescrições, à 

semelhança do que ocorre com a receita eletrónica materializada, o que diminui os erros no processo de 

dispensa, quando comparada com a receita manual. Com a introdução de códigos QR neste modelo de receitas, 

a farmácia pode proceder à sua dispensa em modo offline.  
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Este tipo de receitas possui várias vantagens: os prescritores podem colocar um número ilimitado de 

diferentes produtos, com um máximo de duas embalagens de cada, a não ser que se trate de um medicamento 

destinado a um tratamento prolongado, em que esse limite sobe para seis unidades [14]. Outro grande benefício 

destas receitas é o facto de poderem ser enviadas para o telemóvel ou para o e-mail do utente, com os seguintes 

dados: número da receita, código de dispensa e código de direito de opção. A mensagem também possui 

informação relativa à forma de acesso online à guia de tratamento. Este tipo de receita combate a falsificação 

e permite que o utente possa ir levantando a medicação, à medida que vá precisando, utilizando sempre a 

mesma receita, algo que não acontecia para os outros dois tipos de prescrição descritos anteriormente.  

Apesar de, ao longo do estágio, terem sido poucas as receitas eletrónicas materializadas e manuais que 

recebi e para as quais fiz a dispensa, apercebi-me da necessidade de ter uma atenção redobrada, aquando da 

validação. Já as para as receitas eletrónicas desmaterializadas, tornou-se muito mais fácil a dispensa da 

medicação.  

 O facto de muitos dos utentes que atendi possuírem uma “ficha do cliente” no 4DigitalCare®, facilitou 

bastante a dispensa, uma vez que através dessa ferramenta pude aceder ao histórico de vendas, ficando a saber 

quais os laboratórios que forneciam a medicação.  

 

5.1.10.2 Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os MPE são utilizados no tratamento de várias patologias e contêm substâncias que atuam no sistema 

nervoso central como depressores ou estimulantes e passíveis de serem tomados de forma abusiva e de 

causarem dependência dos seus utilizadores. O facto de estarem associados, muitas vezes, a atos ilícitos e a 

tráfico, torna-os alvo de extrema atenção e alerta, por parte das autoridades competentes -  no caso de Portugal, 

o INFARMED - e, por isso, são considerados um caso à parte dos restantes MSRM [17]. 

A dispensa de MPE, sujeitos a uma legislação específica contida no DL n.º 15/1993 de 22 de janeiro e 

posteriores alterações, só pode ser realizada mediante a apresentação de uma prescrição, denominada receita 

médica especial, de acordo com o DL n.º 176/2006 de 30 de agosto. A prescrição é válida por trinta dias, deve 

conter a sigla RE, indicadora de que se trata de um medicamento psicotrópico e estupefaciente e não pode 

conter outros medicamentos. No que diz respeito ao número de embalagens, são aplicadas as estabelecidas para 

outros tipos de receita [12, 18].  

Aquando da dispensa, por lei, é obrigatório a apresentação do cartão de cidadão do adquirente e é 

necessário recolher várias informações: o nome do médico prescritor, o nome e a morada do doente e o nome, 

morada, idade e número de identificação pessoal do adquirente, caso não seja o doente. Após a dispensa, ocorre 

a impressão automática de um documento comprovativo da venda realizada, o qual deve ser agrafado à cópia 

da receita e arquivado na farmácia durante três anos [11]. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos a um utente e aperceber-

me do rigor burocrático que o controlo da dispensa destas substâncias impõe. 

 

5.1.10.3 Programa de controlo da Diabetes mellitus  

O programa de controlo da DM existe desde 1992 e surgiu com o objetivo de prevenir e diminuir a 

incidência da DM. Para alcançar tal objetivo, foram criadas estratégias que permitiram estabelecer protocolos 

de atuação, a vários níveis. Neste contexto, a Portaria n.º 35/2016 estabelece o preço máximo praticado nas 

tiras de teste para determinar a glicemia, cetonemia e cetonúria, comparticipadas em 85% do PVP pelo SNS, 

assim como as lancetas, seringas e agulhas que sofrem uma comparticipação de 100% [19,20]. 
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5.1.10.4 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os medicamentos de uso humano, para serem classificados, quanto à dispensa ao público, em 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), não podem preencher qualquer uma das condições, 

referidas anteriormente para os MSRM e não são comparticipáveis, salvo algumas exceções, devidamente 

justificadas por razões de saúde pública [12].  

Os MNSRM são, por vezes, requisitados e adquiridos na farmácia, numa perspetiva de automedicação, 

que se define como “a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria do doente” [21]. No 

Despacho n.º 17690/2007 de 10 de agosto, estão referidas as situações possíveis de automedicação que se 

caracterizam por transtornos menores, isto é, problemas de saúde de caráter não grave, autolimitado, de curta 

duração, que não apresenta relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente, sem 

necessidade de validação de um profissional de saúde. Contudo, sempre que o utente se dirige à farmácia com 

objetivo claro de adquirir um MNSRM, o farmacêutico tem o dever de interagir com o utente e de o aconselhar, 

de forma responsável e adequada, que tenha em conta a história clínica do doente, entre outros aspetos [22].  

 Frequentemente, os utentes dirigem-se à farmácia para procurarem terapia e aconselhamento para um 

problema de saúde. Neste caso, estamos perante o ato farmacêutico, em que este se responsabiliza pela seleção 

de um MNSRM ou de MNF, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como 

um transtorno menor ou sintoma menor, de um determinado doente ou encaminhar para o médico quando for 

necessário. Este ato denomina-se Indicação Farmacêutica (IF) e é uma atividade que é independente da de 

outros profissionais de saúde [23].  

A Indicação Farmacêutica, apesar de se basear no seguimento de protocolos pré-estabelecidos, dá espaço 

ao farmacêutico para indicar o que achar benéfico e correto para o doente, perante uma avaliação do seu estado 

de saúde [24]. Tal como no caso da automedicação, o profissional deve começar por fazer uma avaliação breve 

do estado de saúde do utente, de modo a compreender se este deve ser referenciado para acompanhamento 

médico, seja pela insuficiência de dados que impede um diagnóstico diferencial, ou mesmo porque os sintomas 

são graves, persistentes ou sem causa identificada. Posteriormente, e não se tratando de uma situação de 

encaminhamento para o médico, o farmacêutico questiona o doente, sobre possíveis sintomas (intensidade e 

frequência) e medicação atual, finalizando o atendimento com o aconselhamento perante a medicação 

dispensada, mais indicada para a situação concreta, instruindo o utente sobre a correta utilização do 

medicamento. Deve também prestar informação, relativamente ao que fazer se o tratamento proposto não surtir 

o efeito esperado. 

Por fim, o farmacêutico tem sempre a responsabilidade de sublinhar a importância das MNF, a par com 

as terapias farmacológicas, e de defender, junto dos utentes, a utilização racional dos medicamentos, alertando 

para os perigos da automedicação, não só para a saúde do indivíduo, mas também para a saúde pública.  

Durante o meu estágio surgiam todos os dias casos em que tinha de avaliar os sintomas, aconselhar MNF 

e dispensar o produto que achasse adequado. Os transtornos menores responsáveis pela maior parte dos meus 

processos de IF foram:  diarreia, constipação, alergias, feridas superficiais, perturbações oculares, micoses e 

cansaço, entre outros.  

 

5.1.10.5 Dispensa de outros produtos 

As farmácias evoluíram de forma a ser uma referência, no comércio de uma gama diversificada de 

produtos, ligados à área da saúde.  
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Os profissionais que trabalham numa farmácia lidam com uma grande variedade de produtos, dada a 

exigência do mercado atual, em termos de inovação. As farmácias expandiram-se, adquirindo novos e variados 

produtos, mas também procurando a melhoria dos serviços e do aconselhamento prestado.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar diversos tipos de dispositivos médicos, 

incluindo compressas, pensos, lancetas, seringas, material ortopédico, gelo instantâneo, líquidos desinfetantes, 

entre outros. 

 

 5.1.10.5.1 Dispositivos médicos  

Os dispositivos médicos são instrumentos, aparelhos, equipamentos, softwares, materiais ou artigos 

utilizados, isoladamente ou combinados, para fins de diagnóstico, prevenção, controlo ou tratamento e regem-

se por uma legislação e classificação própria e específica, segundo o DL n.º 145/2009 de 17 de junho [24]. Para 

um melhor aconselhamento, o farmacêutico deve ter conhecimento da correta forma de utilização, de acordo 

com o fim a que se destina o dispositivo médico.  

 Na FM, encontram-se diversos produtos classificados como dispositivos médicos, nomeadamente: 

compressas, pés elásticos, lancetas, seringas, material ortopédico, testes de gravidez (TG), termómetros, gelo 

instantâneo, dedeiras, pensos, líquidos desinfetantes, com os quais trabalhei diariamente.  

Tive a oportunidade de dispensar uma enorme quantidade de dispositivos médicos durante o meu estágio, 

principalmente TG, compressas, lancetas e seringas.  

 

 5.1.10.5.2 Produtos dermocosméticos 

O aconselhamento farmacêutico é muito solicitado, na área dos produtos de dermocosmética. Estes devem 

responder, pela sua tecnicidade e qualidade, a um problema particular da pele ou do cabelo e têm como 

finalidade principal, limpar, proteger, manter em bom estado a superfície corporal, corrigir os odores corporais 

ou perfumar. São muitas vezes as vias utilizadas por indicação médica, para a resolução de problemas de saúde 

[25].  

A FM tem uma variada gama de produtos de dermocosmética, o que exige uma informação completa 

sobre a especificidade de cada um deles e das situações em que devem ser aplicados, de forma a satisfazer as 

necessidades dos utentes, de modo seguro e eficaz. Por essa razão, as formações dadas aos profissionais da 

farmácia eram constantes e abrangentes. 

Tive a oportunidade de dispensar produtos cosméticos, de dermatologia e de beleza, área na qual não me 

sinto, particularmente, preparada. 

 

 5.1.10.5.3 Medicamentos e produtos veterinários  

Os medicamentos de uso veterinário (MUV), distintos dos medicamentos de uso humano, no que diz 

respeito à embalagem primária que indica “Produto veterinário” num fundo verde, são regulamentados pelo 

DL n.º 148/2008 de 29 de julho e têm capacidade curativa ou preventiva de doenças, ou dos seus sintomas, nos 

animais [26]. Os MUV são todos os medicamentos que contêm substâncias ativas passíveis de serem usadas 

para instituírem um diagnóstico médico-veterinário ou que, por exercem uma ação farmacológica, imunológica 

ou metabólica, são utilizadas para retificar ou alterar funções fisiológicas [26].  

 Na FM, existem essencialmente desparasitantes internos e externos, pílulas, suplementos alimentares, 

antieméticos e produtos de higiene, sendo os mais requisitados os desparasitantes e contracetivos para animais 

de companhia. No atendimento e dispensa destes produtos, é tido sempre em conta o tipo de animal, a idade, o 
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peso e a preferência do utente na administração do medicamento ou produto ao animal. Além disso, é 

importante o farmacêutico alertar para a possibilidade de certas doenças serem transmissíveis ao homem, pelo 

que se deve ter as vacinas em dia e proceder à desparasitação das pessoas que contactam com o animal doente, 

caso essas doenças venham a surgir.  

Durante o estágio, apercebi-me da falta de formação que o MICF oferece, em termos de conhecimentos 

sobre os medicamentos de uso veterinário. As dificuldades no aconselhamento sobre estes medicamentos foram 

ultrapassadas, através da pesquisa de informação fiável.  

 

 5.1.10.5.4 Suplementos alimentares  

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

o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou 

outras, com efeito nutricional ou fisiológico e estão regulamentados pelo DL. º 136/2003 de 28 de junho. Os 

suplementos alimentares são produtos muito procurados na farmácia e têm como função principal 

complementar uma alimentação equilibrada, pelo que aquando da dispensa, é importante referir ao utente que 

estes produtos não substituem uma alimentação equilibrada [27]. 

Os casos clínicos com que me deparei, na procura de suplementos alimentares, foram relativos a casos de 

fadiga, cansaço mental e físico, situações de maior stress, falta de concentração e memória e excesso de peso.  

 

 5.1.10.5.5 Produtos dietéticos e de alimentação especial 

Os produtos dietéticos para alimentação especial e infantil encontram-se regulamentados pelo DL n. º 

227/1999 de 22 de junho e possuem uma composição especial ou foram sujeitos a um processo de fabrico 

especial, sendo adequados às necessidades nutricionais especiais de determinados utentes. Estes produtos 

complementam ou substituem as necessidades nutritivas especiais, por dificuldade de assimilação ou 

problemas metabólicos e também são utilizados por lactentes ou crianças saudáveis, com idade compreendida 

entre um e três anos [28]. 

 Durante o meu estágio dispensei alguns destes produtos, sendo os mais procurados as papas, os leites 

de transição, os leites para aliviar sintomas típicos de determinadas fases da vida dos bebés e os iogurtes 

hiperproteicos para doentes oncológicos. 

 

 5.1.10.5.6 Medicamentos à base de plantas 

Os medicamentos à base de plantas, normalmente designados de produtos fitoterápicos e muito 

procurados atualmente para prevenir e auxiliar no tratamento de algumas patologias, são regulados pelo DL n.º 

176/2006 de 30 de agosto e, de acordo com este, definem-se como medicamentos que tenham exclusivamente 

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

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

de plantas [12].  

Na FM, e como foi referido anteriormente, há uma vasta gama deste tipo de produtos.  

Durante o meu estágio foram vários os produtos de fitoterapia requisitados, sobretudo para problemas de 

obesidade, problemas hepáticos, obstipação, depressão, ansiedade e higiene do sono. 
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 5.1.10.5.7 Medicamentos homeopáticos 

 Os medicamentos homeopáticos atuam segundo o princípio da semelhança da patologia a tratar e com 

quantidades infinitesimais de substância. De acordo com o DL. º 20/2013 de 14 de fevereiro, os medicamentos 

homeopáticos são todos aqueles que são obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que possa conter vários princípios [29].  

A FM tem uma vasta gama de produtos homeopáticos com os quais pude contactar.  

Ao longo do meu estágio, esta área revelou-se de grande interesse, pois era muito procurada e solicitada 

pelos utentes. Dessa forma, procurei sempre informar-me sobre os medicamentos disponíveis na farmácia, a 

sua terapêutica e o modo de atuação.  

 

5.1.11 Medicamentos manipulados 

Atualmente, a indústria farmacêutica consegue responder a quase todas as necessidades medicamentosas 

da população, mas existem pequenos nichos que ainda necessitam da preparação de medicamentos pelas 

farmácias de oficina, nomeadamente aqueles medicamentos que não se tornam rentáveis para a indústria. Pode 

também acontecer a situação do medicamento em causa não ser muito estável, o que obriga à sua reconstituição 

ou produção no início do tratamento, dado ter uma validade reduzida. Este tipo de formulações também se 

justifica no caso de ser necessário ajustar a dosagem dos princípios ativos à terapêutica de um determinado 

utente. Sendo assim, é comum alguns médicos, particularmente das especialidades de pediatria, medicina 

veterinária e de dermatologia, prescrevem medicamentos manipulados e a possibilidade de preparação destes 

ser realizada nas farmácias fideliza clientes e é um fator de distinção entre farmácias.  

O medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [30].  

A maior parte dos medicamentos manipulados correspondem a fórmulas magistrais, medicamentos 

preparados em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo, receita médica que 

especifica o doente a quem o medicamento se destina [31]. A receita médica contém os constituintes da 

fórmula, as quantidades de cada substância ativa e o modo de preparação. O farmacêutico responsável deve, 

antes do início da preparação do manipulado, verificar se a estabilidade da preparação final é assegurada, 

devido a possíveis incompatibilidades que possam ocorrer, entre os constituintes do manipulado e pôr em causa 

a segurança do utente ou a ação do medicamento. Após o estudo da fórmula, deve-se confirmar a existência e 

quantidade de todas as matérias primas nela mencionadas.  

Os preparados oficinais são medicamentos manipulados preparados segundo as indicações compendiais, 

de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço [31]. 

 A portaria n.º 594/2004 relativa às “Boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados em farmácia de oficina e hospitalar”, indica que o diretor técnico da farmácia é responsável por 

selecionar o pessoal apto à preparação de medicamentos manipulados e por supervisionar todos os 

medicamentos preparados. Na lei também existe regulamentação relativa aos locais onde os medicamentos são 

preparados e ao equipamento utilizado na sua preparação [30]. O cálculo do preço de venda dos medicamentos 

manipulados é feito segundo a fórmula: (valor de matérias primas + valor dos honorários de preparação + valor 

dos materiais de embalagem) x 1.3 + IVA (5%) e é regulado pela Portaria n.º 769/2004. A rotulagem das 
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embalagens é também uma tarefa crucial na preparação de medicamentos manipulados e é regulada pela 

Portaria n.º 594/2004 que providencia informação relativa aos pontos obrigatórios a contar no rótulo [32]: 

nome do doente, caso se trate de uma fórmula magistral, fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo 

médico, número do lote atribuído ao medicamento preparado, prazo de utilização do medicamento preparado, 

condições de conservação do medicamento preparado, instruções especiais, eventualmente indispensáveis para 

a utilização do medicamento, como, por exemplo, “agite antes de usar”, “uso externo” (em fundo vermelho), 

etc., via de administração, posologia, identificação da farmácia e identificação do farmacêutico diretor técnico. 

O laboratório da FM é o local onde são preparados os medicamentos, tendo todo o equipamento 

necessário, garantindo qualidade e segurança, respeitando as Boas Práticas de Farmácia Comunitária. 

 Durante o meu estágio fiz uma fórmula magistral de Pandermil® pomada, com ácido salicílico e vaselina, 

calcular o preço de venda ao utente e preencher o respetivo rótulo. Tive ainda a oportunidade de preparar 

vaselina salicilada a 2% e uma suspensão oral de trimetoprim a 1%.  

Fiz também a reconstituição de vários tipos de suspensões orais que me foram surgindo durante o meu 

atendimento ao balcão. Quanto ao tempo de estabilidade após reconstituição, variava conforme o medicamento 

e as condições de conservação. Normalmente, quando eram aviadas duas embalagens da mesma suspensão 

oral, era verificada a posologia e a estabilidade da suspensão, para se decidir pela preparação das duas 

embalagens, ou apenas uma. O utente poderia voltar à farmácia para obter a segunda embalagem, mediante 

nova preparação, caso fosse necessário. 

Sempre que preparava um medicamento manipulado questionava-me relativamente à razão pela qual este 

tinha sido prescrito ao invés de um medicamento convencional preparado pela indústria farmacêutica. 

Relativamente à pomada Pandermil®, tem uma ação queratolítica devido ao ácido salicílico que, juntamente 

com o corticosteroide de aplicação tópica contido no Pandermil® (hidrocortisona), é normalmente indicada 

para a psoríase em placas, prescrita muito frequentemente por dermatologistas. No caso da vaselina salicilada, 

a ação queratoplástica desta pomada intensifica a queratinização da pele e promove a sua regeneração, sendo 

uma opção de tratamento prescrita por dermatologistas. Quanto à solução oral de trimetoprim, foi prescrita por 

um pediatra, para uma criança que apresentava infeções urinárias recorrentes. Não havendo nenhuma 

alternativa no mercado que satisfizesse o pediatra em questão, este optou por receitar este manipulado. Os 

medicamentos manipulados podem inclusive ser comparticipados pelo SNS, em algumas situações 

particulares. 

Todos os exemplos mencionados mostram que os medicamentos manipulados são a opção escolhida para 

o tratamento específico de algumas situações clínicas, pelo que devem integrar as práticas diárias do 

farmacêutico comunitário. 

 

5.1.12 Sistemas de comparticipação 

A saúde é um direito universal e tem um grande peso no orçamento do Estado. O envelhecimento da 

população é apontado como um fator que faz aumentar os gastos com a saúde pública. Neste contexto, e de 

forma a racionalizar os recursos e a garantir medicamentos a preços acessíveis para os utentes, mantendo a 

sustentabilidade económica, o SNS definiu um sistema de comparticipação, regulamentado pelo DL n.º 106-

A/2010 de 1 de outubro [33]. Existem dois tipos de regime comparticipação: o regime geral e o regime especial 

[33].  
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A comparticipação prevista para o escalão A no regime geral (todos os utentes e trabalhadores migrantes) 

é de 90%, o escalão B é de 69%, escalão C de 37% e D de 15%. O cálculo do preço de referência dos 

medicamentos deve corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado, que 

integrem cada grupo homogéneo, isto é, um conjunto de medicamentos originais e genéricos bioequivalentes 

entre si [33].  

O regime de comparticipação especial dos medicamentos aplica-se a pensionistas, cujo rendimento total 

anual não excede catorze vezes a retribuição mínima mensal garantida, em vigor no ano civil transato ou catorze 

vezes o valor do indexante dos apoios sociais vigente, quando este ultrapassar aquele montante. No que diz 

respeito aos valores de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, comparativamente com o 

regime geral, acresce 5% no escalão A e 15% para os escalões B, C e D. Este regime deve ser identificado pelo 

número de beneficiário do utente com a letra “R” [33]. A farmácia não pode aplicar este tipo de regime de 

comparticipação especial numa receita onde não esteja corretamente identificado, mesmo sabendo que o utente 

tem direito a este benefício.  

Em casos de complementaridade, em que o utente beneficia de comparticipação de mais do que um 

organismo, deve-se tirar cópia da receita e anexar cópia do cartão de identificação do outro organismo, no 

verso da cópia da receita original. Na conferência das receitas, são separadas e segue cada uma delas para o 

respetivo organismo de comparticipação, que exerce a sua percentagem separadamente.  

Existem ainda outros regimes especiais de comparticipação para certas patologias, associadas a doenças 

crónicas cuja medicação é, normalmente, muito cara. A doença de Alzheimer, as doenças intestinais 

inflamatórias, as doenças oncológicas e a DM são algumas dessas patologias [3]. 

Para além destes, existem outros regimes de subsistemas de saúde, da iniciativa de entidades privadas e 

os seus utentes beneficiam da comparticipação do SNS acrescida de uma comparticipação adicional suportada 

pelos subsistemas. São exemplos a Assistência na Doença aos Militares e os diversos seguros de saúde 

oferecidos pelas Companhias de Seguros. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar medicamentos prescritos em receitas 

comparticipadas por diversos organismos.  

 

5.1.13 Conferência de receituário 

Para evitar erros, na FM a conferência das receitas é feita por duas vezes. Na primeira conferência, é 

verificado algum erro ou rasura que não tivesse sido detetado. Nesse caso, compete ao profissional que procede 

à conferência efetuar as correções e, se necessário, contactar o utente da receita rasurada. 

A segunda conferência é feita por outra pessoa e é rotativa, entre os profissionais de saúde da farmácia, 

sendo que também eu nela participei. É feita diariamente e, caso exista alguma incompatibilidade entre o 

medicamento que foi prescrito na receita e o que foi dispensado, o utente é contactado e alertado para o 

sucedido. Além de se repetirem os procedimentos usados na validação inicial da receita, deve-se verificar se o 

regime de comparticipação foi bem aplicado e se a impressão dos códigos de barras dos medicamentos 

comparticipados está correta. Confirma-se também a aplicação correta da rúbrica do responsável pela cedência 

da medicação, da data de cedência e do carimbo da farmácia estão devidamente aplicados. 

Após a conferência das receitas, são feitos lotes de trinta, à exceção do último lote que pode conter um 

número inferior. Cada lote completo é envolvido pelo respetivo Verbete de Identificação de Lote que o 

acompanha, carimbado e rubricado. Cada Verbete contém o nome da farmácia, o código tipo e número 
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sequencial do lote, o mês e o ano, a informação referente ao organismo (código informático, nome e sigla), a 

quantidade de receitas e produtos e o valor total do lote correspondente ao PVP, preço a pagar pelos utentes e 

a comparticipação do organismo correspondente.  

Para além das vantagens, já referidas, das receitas eletrónicas, o software informático da FM apresenta 

uma ferramenta que, no final do atendimento, permite a confrontação dos CNP dos produtos selecionados no 

sistema com os CNP impressos nas embalagens dos produtos, o que contribui para a redução do número de 

erros realizados no momento da dispensa. 

O receituário correspondente ao SNS e a documentação que o acompanha, são enviados até dia dez do 

mês seguinte, ou no primeiro dia útil seguinte, ao Centro de Conferência de Faturação na Maia (CCF), onde se 

processa a conferência e a determinação dos valores a receber pela farmácia pelo SNS. O receituário dos outros 

organismos é enviado para a Associação das Farmácias de Portugal (ANF), na mesma data, pois a FM não é 

associada da AFN. Esta entidade envia o receituário aos respetivos organismos, sendo o valor das 

comparticipações direcionado para a farmácia, em data posterior. 

Por vezes, e mesmo após a conferência das receitas feita na farmácia, podem ser detetadas irregularidades 

e algumas receitas são devolvidas, com o respetivo motivo de devolução. A farmácia emite uma nota de crédito 

até dia dez do mês seguinte. As receitas devolvidas que podem ser facilmente resolvidas são incluídas no 

receituário no prazo de sessenta dias e as comparticipações correspondentes reavidas pela farmácia. Quando 

as receitas não são facilmente resolvidas, é contactado o utente e caso este não consiga resolver a situação com 

o seu médico, a farmácia assume a despesa da comparticipação. 

No caso das novas receitas sem papel, é pouco provável a ocorrência de erros, já que não são aceites fora 

do PV e só podem ser faturados os medicamentos abrangidos pelos CNP. Como a farmácia não fica com 

nenhuma prova física da dispensa da medicação e, portanto, quando são comparticipadas pelo SNS, não são 

enviadas pela farmácia para o CCF. Quando os utentes com regimes adicionais de comparticipação apresentam 

estas novas receitas sem papel, o plano adicional é adicionado manualmente e é impresso automaticamente um 

documento que serve como prova de dispensa de uma receita sem papel comparticipada adicionalmente por 

um dado sistema complementar de comparticipação. Este documento deve ficar na farmácia, devidamente 

preenchido, e enviado para a ANF. 

Dada a exigência da tarefa, sempre que procedi à conferência das receitas, fi-lo com a máxima atenção, 

de forma a evitar erros.  

 

5.1.14 Educação para a saúde  

Dada a relação de proximidade que estabelece com o utente, o farmacêutico encontra-se numa posição 

privilegiada para gerir e transmitir informação verbal ou não verbal, que promova a saúde junto da comunidade. 

A ação continuada do farmacêutico na educação da população para a prevenção da doença e para a 

racionalização do uso do medicamento situa-se, no âmbito dos cuidados primários em saúde, no conceito de 

“Educação para a Saúde” [35]. Quanto maior for a literacia do indivíduo, proporcionada por ações de promoção 

em saúde, maior o conhecimento e a participação do doente em decisões benéficas e, consequentemente, menor 

a sua exposição aos fatores de risco. Assim, a ação exercida pelo farmacêutico contribui para o uso racional do 

medicamento e a consequente diminuição dos gastos em saúde [38]. 
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Em Portugal, a prática do farmacêutico de comunitária está dirigida para a promoção da educação na 

saúde, direcionada ao doente, aos seus cuidadores, à família e à população em geral, fomentando, assim, a 

adoção de comportamentos benéficos na saúde, não se limitando à simples cedência de medicamentos [36]. 

Uma outra forma de o farmacêutico promover a saúde é através da organização de campanhas de 

informação e de distribuição de material escrito, seja a título individual, seja em parceria com outros 

profissionais da área da saúde [37]. 

A FM tem um papel importante na Educação para a saúde da população onde se insere, promovendo 

consultas de nutrição e rastreios de pele e disponibilizando aos utentes vários folhetos informativos, relativos 

a várias temáticas. Para além disto, a FM tem uma página de Facebook para divulgação de material e conteúdos 

para promover a educação para a saúde na população.  

Com o objetivo de cativar e esclarecer os utentes sobre diversas temáticas, na perspetiva da educação para 

a saúde, realizei panfletos informativos “Mito ou Realidade”, apresentados no anexo 1.  

 

5.1.15 Descrição de situações práticas no exercício do estágio 

Nesta seção irei referir alguns casos clínicos que tive a oportunidade de acompanhar no decorrer do 

estágio e que foram essencias para a minha formação. O primeiro e segundo casos descrevem intervenções do 

farmacêutico, apesar de pouco frequentes, aquando do atendimento. A meu ver, estes episódios são muito 

gratificantes, uma vez que demonstram, especificamente, a capacidade de os farmacêuticos adaptarem os 

conhecimentos aprendidos durante o curso do MICF ao contexto profissional. Já o último caso, apesar de muito 

comum, é apresentado por se tratar de uma situação que exigiu um aconselhamento muito personalizado. 

Caso 1 - Uma senhora jovem, demonstrando alguma inquietude, solicitou um teste de gravidez. 

Apresentou duas receitas, uma prescrita por um médico de medicina geral e familiar, que incluía medicamentos 

cujas substâncias ativas eram varfarina, atorvastatina e levotiroxina sódica, e outra, prescrita por um médico 

dentista, que incluía medicamentos cujos princípios ativos eram eritromicina e paracetamol. Questionada sobre 

a toma do anticoagulante (varfarina), informou que já o tomava há seis meses, como terapêutica para um 

diagnóstico positivo de trombose venosa profunda, enquanto que a atorvastatina e a levotiroxina sódica já os 

tomava há mais ou menos dois anos. Neste atendimento, logo após uma breve análise das receitas apresentadas 

e da informação retirada do diálogo com o utente, pude observar duas interações perigosas e significativas para 

a saúde da utente. 

A eritromicina é um antibiótico do grupo dos macrólidos de amplo espectro utilizada no tratamento de 

infeções bacterianas e fúngicas comuns e é uma substância inibidora do CYP1A2 e CYP3A4, isoformas do 

citocromo P450 [39]. Quando a eritromicina é prescrita para um doente que utiliza a varfarina há já algum 

tempo, como no caso desta utente, existe o risco do aumento excessivo da concentração sanguínea de varfarina 

e, consequentemente, do efeito anticoagulante, o que aumenta o risco de ocorrência de hemorragias e potencia 

a gravidade destas [40]. Isto ocorre porque a varfarina em quantidades relativamente pequenas é um substrato 

do CYP3A4, isto é, sofre metabolização e origina os seus metabolitos inativos pela atividade desta enzima 

potenciando a eliminação da substância do organismo, e a eritromicina é um potente inibidor dessa isoforma 

do citocromo P450 [40]. Para além deste mecanismo, também se conhece a ação da eritromicina e dos 

antibióticos em geral no microbiota intestinal, podendo levar ao seu desequilíbrio. Por sua vez, a síntese de 

vitamina K, fundamental no processo de coagulação sanguínea para a síntese hepática de proteínas envolvidas 
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na coagulação, fica comprometida, podendo potenciar as hemorragias. Sendo assim, a eritromicina na presença 

da varfarina pode desencadear problemas de saúde ao utente pelos dois mecanismos acima descritos [41].  

A atorvastatina é metabolizada pela CYP3A4, que pela mesma razão da varfarina, vai ser inibida pela 

eritromicina e assim, a toma combinada desta estatina com o anticoagulante constituí uma interação grave, 

levando ao aumento dos níveis de atorvastatina no sangue o que pode também potenciar os efeitos secundários 

mais frequentes desta, tais como: dor nas articulações, nos músculos e nas costas, náuseas, obstipação, 

flatulência, má digestão e diarreia e, menos frequentemente, a hepatotoxicidade. [42, 43]. 

Face ao exposto, assegurei-me da adequação do meu aconselhamento com outro profissional da FM e 

expliquei à utente a situação, indicando-lhe que seria aconselhável contactar o seu médico dentista com vista 

a procurar uma alternativa farmacológica à eritromicina, na defesa da saúde da doente.  

Relativamente à possível gravidez da utente, diz respeito à possível gravidez, esclareci-a sobre a técnica 

de determinação e interpretação do teste, referindo-lhe que, caso o teste desse positivo e pretendesse continuar 

com a gravidez, deveria dirigir-se ao seu médico para rever toda a medicação que faz, dado que a varfarina é 

um fármaco que atravessa a barreira placentária e é teratogénica, isto é, a sua utilização acrescenta riscos para 

o bom desenvolvimento do feto [44].  

Caso 2 - Uma utente deslocou-se à farmácia com duas receitas; numa era prescrito esomeprazol e, na 

outra, omeprazol. O esomeprazol e o omeprazol pertencem ao grupo de medicamentos chamados “inibidores 

da bomba de protões”, mais conhecidos por “protetores gástricos”. Quando a utente foi questionada sobre o 

assunto, referiu que, na altura, fazia os dois medicamentos dado que não se lembrava do indicado pelo médico. 

Quer o esomeprazol quer o omeprazol (pró-fármaco) são medicamentos que reduzem a quantidade de ácido 

produzido pelo estômago. Contudo, tratando-se de substâncias diferentes, têm propriedades diferentes, uma 

vez que o esomeprazol possui uma maior atividade e biodisponibilidade do que o omeprazol, que é uma mistura 

racémica [45]. Desta forma, apesar de atuarem nos mesmos alvos e integrarem o mesmo grupo 

farmacoterapêutico, a escolha para utilização na terapêutica da utente é da responsabilidade do médico e 

depende das características da doente. Numa breve conversa com a senhora, reforcei o facto dos dois 

medicamentos, apesar de terem nomes parecidos, corresponderem a substâncias diferentes e que existem para 

se poder adequar o tratamento a cada pessoa. Para isso, deveria contactar o médico e esclarecer a situação, bem 

como identificar possíveis sintomas provenientes da toma conjunta dos dois medicamentos.  

Caso 3 - Uma cliente habitual da farmácia pretendia adquirir medicamentos para a diarreia, pois receava 

o aparecimento desse transtorno, numa viagem a realizar brevemente. Referiu que já tinha tomado algumas 

precauções: ida à consulta do viajante, vacinação e aquisição de repelente. A utente referiu pretender adquirir 

todos os produtos disponíveis para o efeito referido. Inicialmente, analisei a informação que a utente me dera, 

confirmei o risco elevado de diarreia aguda e a necessidade de o prevenir. Sendo assim, recomendei soluções 

de rehidratação em carteiras, um probiótico e o Imodium rapid® (loperamida como substância ativa). Para 

além disso, referi as MNF recomendadas para o viajante: beber água engarrafada ou esterilizada com 

comprimidos de purificação, evitar gelo e gelados, evitar consumir saladas, vegetais não cozinhados, frutos 

com casca, leite não pasteurizado. Referi ainda a importância de lavar as mãos antes da preparação e do 

consumo dos alimentos, e depois de usar a casa de banho. Por fim, expliquei brevemente que a diarreia pode 

ser infeciosa ou não infeciosa e que se a ela estiverem associados febre, fezes com sangue ou muco, não deveria 

tomar o Imodium rapid®, sem a consulta prévia de um médico.  
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5.1.16 Formação complementar 

Ao longo do estágio, foram várias as formações em que participei, da iniciativa da farmácia ou de outras 

entidades. 

A formação contínua é necessária, permitindo a atualização permanente dos conhecimentos, para que o 

farmacêutico exerça a sua profissão com qualidade, rigor e segurança.  

A FM aposta num aperfeiçoamento contínuo dos seus profissionais de saúde, tendo como pontos chave a 

focalização no utente, a gestão adequada da farmácia e a solidez da formação dos profissionais. É frequente os 

laboratórios convidarem os colaboradores da farmácia para a frequência de várias formações ou enviarem 

formadores para apresentarem os novos produtos. Há ainda a possibilidade de frequência de ações através de 

plataformas online.  

Durante o estágio, frequentei todas as formações de que tive conhecimento. Da iniciativa da Direção da 

FM, realizaram-se várias: apresentação de todas as gamas dos laboratórios Roc®, dos laboratórios Bioderma®, 

dos laboratórios Juzo®, com especial destaque para os produtos utilizados na terapia de compressão, dos 

laboratórios Pharma Nord®, com formação sobre suplementos alimentares e a gama BioActivo® e dos 

laboratórios Generis®, sobre os MNSRM.  

Participei ainda em formações promovidas por entidades exteriores à FM: apresentação da gama de 

produtos solares e novos produtos dos laboratórios La Roche-Posay® e Vichy®.  

Estas formações foram essenciais para a minha formação, por abordarem conteúdos importantes que 

incidiram, maioritariamente, na área de dermocosmética, que é uma área em que tenho necessidade de melhorar 

a minha formação.  

Na farmácia, e no contexto da formação da Juzo®, empresa líder em produtos de terapia de compressão, 

foi-me proposto um desafio que consistia em organizar as diferentes classes de compressão, de acordo com as 

suas indicações terapêuticas. Recorrendo ao folheto informativo e ao dossier informativo entregues na 

formação, elaborei o documento presente no anexo 2.  

Para além desse documento, propus-me fazer uma apresentação aos profissionais da FM sobre o tema 

“Terapêutica de suporte nos tratamentos oncológicos – Controlo e tratamento da dor”, apresentado no anexo 

3, uma vez que considero o assunto interessante e é pouco conhecido, no contexto dos profissionais da farmácia 

comunitária. 

 

6 Parte II – Apresentação dos temas desenvolvidos durante o estágio 
 

6.1 Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro - Testes de ovulação e testes de gravidez 

6.1.1 Contextualização  

Os TG são, desde a sua introdução no mercado em 1976, os testes de diagnóstico mais amplamente 

utilizados em todo o mundo, de possível utilização em casa, fácil execução, não invasivos, fiáveis e rápidos 

[46]. 

O desenvolvimento da técnica associada a estes testes permite que, atualmente, os TG possibilitem um 

diagnóstico fiável de uma gravidez, em ambiente familiar, o que deu às mulheres um maior controlo da sua 

vida reprodutiva. 
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Cerca de um terço das mulheres em idade reprodutiva usa estes testes, o que comprova a sua popularidade 

[46]. Contudo, é do conhecimento geral que, por serem de fácil execução faz com que, nem sempre sejam 

utilizados com o desejado rigor, o que pode comprometer o diagnóstico.  

 

6.1.2 Motivação  

Uma vez que durante o estágio verifiquei, muito frequentemente, a solicitação deste tipo de dispositivos, 

sendo na maioria dos casos o farmacêutico o único profissional de saúde que entra no circuito dos TG, pode 

dizer-se que os farmacêuticos têm a responsabilidade de garantir que o utente saiba usar o dispositivo, de modo 

correto. Por esta razão, e também por achar que o tema é bastante interessante, decidi realizar um projeto, 

relativo a dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, abordando não só os TG, mas também os testes de 

ovulação (TO), uma vez que estes também são relevantes, no contexto da reprodução feminina.  

 

6.1.3 Objetivos 

Os objetivos deste projeto são: 

 Maior compreensão da temática da gravidez, bem como dos aspetos anatómicos e 

fisiológicos da reprodução feminina e estudo detalhado sobre os (TO) e (TG); 

 Avaliação da utilização dos TG; 

 Maior informação dos utentes e profissionais de saúde sobre a utilização dos TO e TG. 

 

6.1.4 Desenvolvimento 

 

6.1.4.1 Introdução 

A gravidez é um estado em que um novo ser se desenvolve no organismo feminino e consiste num 

processo fisiológico compreendido por um período de grande mudança para a mulher, a nível hormonal, físico, 

psicológico e social [47]. Sendo assim, é necessária uma preparação adequada para as alterações do corpo da 

mulher, para esta realizar as suas tarefas diárias, o mais normalmente possível. 

Os TO são uma grande ajuda para mulheres que têm o ciclo menstrual irregular, situação frequentemente 

associada à diminuição da fertilidade e permitem saber a altura mais provável para engravidar, visto que o 

período de ovulação nestes casos é inconstante. 

Já os TG permitem um resultado precoce, mesmo antes do primeiro dia de ausência de período menstrual. 

Um diagnóstico precoce da gravidez induz a mulher a procurar um acompanhamento pré-natal e a tomar 

medidas mais cedo em benefício do feto, como, por exemplo, em mulheres diabética, dado terem logo à partida 

uma gestação de risco, o diagnóstico deve ser o mais precoce possível, para que possa ser feito um controlo 

rigoroso, quer do perfil glicémico da mãe, quer do desenvolvimento do feto. Outras situações também poderão 

ser controladas, como a ingestão de bebidas alcoólicas ou medicamentos que poderão ser prejudiciais ao feto, 

caso a mãe não tenha conhecimento do seu estado de gravidez [46]. 

Os TO e os TG são de fácil execução prática, fiáveis, rápidos, não invasivos e podem ser executados 

comodamente em casa.  

6.1.4.2 Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor 

O aparelho reprodutor da mulher é constituído por ovários, trompas uterinas, útero, vagina e órgãos 

genitais externos, a vulva. Os ovários e as trompas uterinas são órgãos duplos e estão localizados de cada lado 

do útero, fixados por um ligamento [48]. 
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Os ovários são dois pequenos órgãos responsáveis pela produção dos óvulos, que contêm vesículas (os 

folículos ovários) e cada uma delas um oócito. Estes oócitos primários estão revestidos por uma camada de 

células pavimentosas (as células granulosas), sendo designados por folículos primordiais. O número de 

folículos primordiais é máximo após o nascimento e vai decrescendo sempre ao longo da vida, sendo que 

apenas algumas centenas conseguirão continuar a oogénese e serão libertados pelos ovários [48]. 

O processo de produção do óvulo nos ovários, a oogénese, reinicia-se depois na puberdade, com a 

iniciação dos ciclos sexuais mensais, que ocorre entre os 11 e os 15 anos de idade, desencadeada por a secreção 

da hormona folículo estimulante (FSH) que vai atuar num pequeno número de folículos primordiais e vai 

desencadear o seu crescimento. A primeira etapa desse crescimento folicular consiste no surgimento de várias 

camadas de células adicionais e no crescimento do próprio oócito, ficando os folículos a designar-se como 

folículos primários. Alguns destes continuam o seu desenvolvimento e tornam-se folículos secundários nos 

quais as células granulosas continuam a dividir-se dando origem a um número crescente de camadas celulares 

que envolvem o oócito. Este crescimento celular faz com que o líquido vesicular que se encontra nos espaços 

intersticiais se funda, formando um antro único, passando assim a designar-se por folículo maduro ou folículo 

de Graaf, que quando atinge o tamanho máximo, faz uma saliência à superfície do ovário. Posto isto, o oócito 

fica localizado na periferia do folículo, repousando sobre uma massa de células foliculares, designada de 

cúmulo ovárico, e as células mais centrais formam uma coroa à volta do oócito. Imediatamente antes da 

ovulação, processo de libertação de um óvulo do ovário, em cada ciclo menstrual, o oócito primário completa 

a sua primeira divisão meiótica para originar um oócito secundário e um corpo polar, iniciando o primeiro a 

segunda divisão meiótica que termina na metafase II [48]. 

6.1.4.3 Fisiologia da reprodução feminina 

 

 6.1.4.3.1 Ciclo menstrual 

O ciclo menstrual refere-se, tecnicamente, às alterações cíclicas das mulheres sexualmente maduras, não 

grávidas, que culminam na menstruação, que corresponde a um período de hemorragia moderada durante o 

qual o epitélio mucoso da cavidade uterina se desprende da parede uterina e é expulso do útero. O ciclo 

menstrual inicia-se no primeiro dia da menstruação e termina no dia antes da menstruação do mês seguinte e é 

assim constituído por 2 períodos: a menstruação, e os restantes dias do ciclo. A menstruação tem duração 

variável, habitualmente, de 4 a 7 dias, e o ciclo menstrual de 20 a 45 dias, sendo em média de 28 dias. O ciclo 

menstrual compreende alterações não só no útero, mas também ao nível do ovário e a nível hormonal como 

será referido de seguida [48]. 

O tempo desde o último dia de menstruação até à ovulação, fase folicular, é variável de indivíduo para 

indivíduo e na mesma mulher. No entanto, depois da ovulação, o tempo até à menstruação, fase proliferativa, 

é de cerca de 14 dias, sendo menos variável que o período anterior. Por exemplo, num ciclo de 28 dias, a 

previsão da ovulação seria próxima do 14º dia, enquanto que num ciclo de 32 dias, a previsão da ovulação seria 

próxima do 18º dia, em mulheres regulares [48]. 

Na fase folicular verifica-se o desenvolvimento rápido dos folículos ováricos e na fase proliferativa a 

rápida proliferação da mucosa uterina, a existência do corpo amarelo, correspondente à fase luteínica e a 

maturação e secreção das glândulas uterinas, coincidente com a fase secretora [48]. 

 

 



Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 26 

 

 

 6.1.4.3.2 Ciclo ovárico 

O ciclo ovárico é um fenómeno controlado pela libertação de hormonas do hipotálamo e da adeno-hipófise 

durante o ciclo menstrual. A FSH produzida pela adeno-hipófise é a principal responsável pelo início do 

desenvolvimento dos folículos primários, aproximadamente 20 em cada ciclo menstrual, contudo, apenas um 

folículo de Graaf chega a eclodir durante o ciclo e a libertar o óvulo, sendo os outros degenerados [49,50]. 

Tudo começa pelo aumento da hormona libertadora das gonadotropinas (GnRH) produzida pelo 

hipotálamo no início do ciclo menstrual, que vai promover a produção e a libertação de FSH e da hormona 

luteinizante (LH) pela adeno-hipófise. No decorrer deste processo, ao longo da fase folicular, em resposta à 

libertação destas duas hormonas, vai haver um aumento gradual da secreção de estrogénios que 

consequentemente vai produzir um efeito de feedback positivo sobre a secreção de FSH e LH, que vão aumentar 

rapidamente sob a forma de picos hormonais mesmo antes da ovulação [48]. 

O pico de LH é necessário para o crescimento final do folículo e para iniciar a ovulação, pois ele induz 

no folículo de Graaf fenómenos semelhantes à inflamação como a formação de edema e degeneração do tecido 

ovárico que rodeia o folículo, por ação de enzimas proteolíticas, originando a expulsão do oócito do ovário, a 

que se denomina como ovulação. O nível máximo de LH é atingido cerca de 1 hora antes da ovulação e, não 

obstante, este pico promove ainda a transformação do folículo eclodido em corpo amarelo [48]. 

Caso não ocorra a fecundação, o óvulo não chega a terminar a divisão meiótica que foi interrompida na 

metafase II e degenera; a produção de estrogénios pelo folículo decresce e a de progesterona aumenta à medida 

que o corpo amarelo é formado. No final, a concentração de progesterona aumenta substancialmente e também 

é produzido algum estrogénio, tendo um efeito de feedback negativo sobre a libertação de GnRH pelo 

hipotálamo, que vai consequentemente diminuir a libertação de LH e FSH. Os valores de estrogénio e 

progesterona diminuem rapidamente devido ao processo de atrofia do corpo amarelo que é iniciado e ocorre a 

menstruação [48]. 

 

 6.1.4.3.3 Ciclo uterino 

O ciclo uterino constitui as alterações que ocorrem essencialmente no endométrio durante o ciclo 

menstrual, consequência das secreções cíclicas de progesterona e estrogénio. 

Após a menstruação inicia-se a proliferação do endométrio e com o crescimento de uma nova rede de 

vasos sanguíneos, o fornecimento de nutrientes às células endometriais em crescimento é assegurado, atingindo 

estas o seu pico na altura da involução do corpo amarelo, na mulher não grávida [48]. 

 

 6.1.4.3.4 Gravidez 

O óvulo permanece viável e capaz de ser fertilizado, em geral, até 24 horas após a ovulação enquanto que 

os espermatozoides sobrevivem até 3 dias depois do ato sexual no aparelho reprodutor da mulher, embora a 

sua maioria degenere após 24 horas. Posto isto, para que a fecundação seja bem-sucedida, o ato sexual deve 

ocorrer entre um ou dois dias antes e um dia depois da ovulação [48]. 

Aquando da fertilização do óvulo pela penetração de um espermatozoide, reinicia-se a divisão meiótica 

interrompida na metafase II, formando-se um segundo corpo polar e o óvulo fecundado passa a designar-se de 

ovo ou zigoto [48]. 
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Cerca de 9 dias após a fecundação ocorre a implantação do ovo na parede uterina e é iniciada a secreção 

da gonadotropina coriónica humana (hCG), cuja função é impedir a degenerescência do corpo amarelo, para 

que os níveis de estrogénio e progesterona se mantenham elevados e a menstruação não ocorra [48]. 

A hCG produzida pelo trofoblasto inicialmente e pela placenta após o 16º dia da implantação, aumenta 

rapidamente e atinge um pico entre as 7 e as 12 semanas após a fecundação. Posteriormente, o seu nível diminui 

mantendo-se relativamente estável até ao final da gravidez. A hCG é excretada na urina pelo que muitas vezes 

é utilizada como indicador nos TG [48]. 

No anexo 4, segue uma tabela resumo de algumas hormonas que têm um papel importante na ovulação e 

gravidez.  

 

6.1.4.4 Apresentação e constituição dos dispositivos médicos 

Em Portugal, existem diversas marcas de TO e de TG, podendo estes surgir em várias apresentações: teste 

Strip, teste Cassette e teste Midstream nas quais a urina é a amostra utilizada, sendo que na FM, os segundos 

são utilizados pelos farmacêuticos para diagnóstico aquando de um atendimento e os últimos encontram-se 

disponíveis para venda ao público, por serem considerados os mais práticos para o utente. Existe ainda para 

venda na internet desde 2001, em vários países, como o Brasil, Espanha e Reino Unido, um teste de ovulação 

que utiliza a saliva, como amostra. Contudo, desde aí, vários estudos demonstraram a sua ineficácia, referindo 

que até mesmo o método da temperatura basal é mais fiável. Apesar disto, em 2016, a empresa Geratherm 

lançou no Brasil o primeiro destes dispositivos, com registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária [49]. 

Relativamente ao teste Strip, este é apresentado em caixas com uma tira teste ou em packs. 

O teste Cassette necessita de um conta-gotas ou de uma pipeta para transferir algumas gotas da amostra 

de urina até à cavidade destinada a esse efeito e possui uma janela de resultados. 

O teste Midstream tem uma tampa que cobre a tira absorvente e, dependendo do tipo de leitura dos 

resultados, pode designar-se de teste midstream manual ou teste midstream digital. O primeiro utiliza uma 

janela de teste e uma de controlo, enquanto que o segundo apresenta um visor que indica o resultado. Para além 

disso, estes testes contêm uma pega para segurar o dispositivo enquanto a amostra é colocada em contacto com 

a tira absorvente, seja através da utilização de um frasco coletor, seja diretamente no fluxo de urina, dependendo 

da escolha do utilizador.  

O teste de ovulação por saliva constitui um sistema de análise, através de um microscópio de bolso 

equipado com um sistema ótico de lentes de focagem, interruptor de luz para visualização da amostra e uma 

tampa de proteção. 

 

6.1.4.5 Aconselhamento farmacêutico 

No universo dos TO e TG, devemos saber como e quando devem ser utilizados, qual a interpretação dos 

resultados obtidos, bem como as vantagens e desvantagens de cada um, para prestar a melhor informação às 

utentes. 

 

 6.1.4.5.1 Modo de utilização dos dispositivos médicos  

No teste Strip é essencial usar-se um frasco coletor de amostra limpo e seco para evitar que haja 

contaminações e também repousar a amostra à temperatura ambiente, antes da realização do teste. No teste de 

gravidez, a amostra de urina deverá ser a primeira da manhã pois geralmente contém uma maior concentração 



Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 28 

 

de hCG do que no resto do dia, em oposição a um teste de ovulação, no qual não se deve utilizar a primeira 

urina da manhã, pois após um jejum prolongado e muitas horas de sono, a adeno-hipófise diminui a sua 

atividade e, consequentemente, a concentração de LH está diminuída. Sendo assim, o teste de ovulação deve 

ser feito entre as 10 e as 20 horas do dia, para que a concentração de LH seja a máxima possível [50]. 

Após a remoção da tira de teste da embalagem o seu uso deve ser imediato, procedendo à imersão da tira 

de teste verticalmente na amostra, não ultrapassando a linha máxima, durante o tempo indicado na embalagem, 

normalmente dez a quinze segundos, no mínimo. A tira é depois colocada numa superfície lisa, não absorvente, 

e deve ser iniciada a contagem do tempo, de acordo com as instruções na embalagem, geralmente três minutos, 

não devendo exceder os dez minutos, o que pode gerar um resultado incorreto. 

No teste Cassette, a colheita da amostra é semelhante à mencionada no teste Strip. Posteriormente, 

recolhe-se duas a três gotas de urina com um conta-gotas ou pipeta para a “cavidade da amostra”, tendo o 

cuidado de o dispositivo estar numa superfície limpa e nivelada. O resultado é interpretado de acordo com o 

folheto da embalagem, normalmente entre três minutos a cinco minutos, depois da sua execução. 

No teste Midstream, deve-se abrir a bolsa protetora apenas na altura de realizar o teste e, de seguida, 

retirar a tampa do stick, usando a pega para segurar o dispositivo, enquanto se mantém a tira absorvente voltada 

para baixo, em contacto com a urina recolhida previamente através de um frasco coletor, durante vinte segundos 

ou, em contacto direto, durante cinco segundos, com o fluxo de urina. De seguida, coloca-se a tampa 

novamente, deixando o teste em posição horizontal com as janelas ou visor, virados para cima. O resultado é 

lido após o tempo indicado pela embalagem, normalmente três minutos, devendo ser ignorados os resultados 

lidos após os dez minutos. 

No teste de ovulação por saliva, é necessário, inicialmente, remover a tampa para que o microscópio fique 

visível. De seguida, retira-se o sistema ótico utilizado na focagem e coloca-se uma quantidade suficiente de 

saliva no centro do vidro até surgir o aparecimento de espuma ou bolhas de ar. Deixa-se secar a saliva 

totalmente, durante cerca de dez a vinte minutos, e coloca-se de novo o sistema ótica no corpo principal. Por 

fim, liga-se o interrutor para acender a luz e focar a lente, para uma melhor visualização da amostra [50].  

 

 6.1.4.5.2 Interpretação de resultados  

Os dispositivos strip, cassette e midstream manuais têm uma interpretação dos resultados semelhante. 

Depois de realizado o teste, quer seja positivo ou negativo, deve aparecer uma linha de cor na zona do controlo, 

normalmente indicada pela letra C. Caso não apareça, o teste é inválido, podendo isto ser consequência da 

deterioração do reagente de teste ou de um procedimento de técnica incorreto. O resultado é positivo quando 

aparecem duas faixas de cor, uma na região do controlo (C) e outra na região de teste (T). O teste é negativo 

quando apenas a região do controlo tem uma faixa de cor. Uma cor pálida na região de teste (T) deverá ser 

considerada positiva, pois a intensidade da cor depende da concentração da hormona testada, hCG nos TG e 

LH nos TO. A palidez da região do controlo relativamente à do teste, também deve ser aceite como válida. Nos 

dispositivos midstream digitais, pode-se verificar, no caso dos TG, a indicação no visor de “grávida” ou “não 

grávida” e no caso dos TO, a indicação de um “sorriso” quando existe libertação de LH (pico de LH) e ausência 

do mesmo sorriso, quando não há libertação de LH.   

A leitura do resultado do teste de ovulação pela saliva é feita visualmente, através da lente. Se a mulher 

se encontrar em período fértil, surge uma imagem semelhante a folhas de fetos. Quanto mais perto for o período 
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da ovulação, maior o número de ramificações, sendo que fora do período fértil podem-se observar umas 

estruturas similares a bolhas ou pontos [50].  

 

 6.1.4.5.3 Quando devem ser utilizados  

Os TO podem vir em embalagens unitárias ou em kits e, independentemente da quantidade de testes que 

vêm nas embalagens dos TO, o procedimento é semelhante. Os testes devem ser usados uma vez por dia, de 

preferência sempre à mesma hora, e nunca com a primeira urina da manhã. Como a LH é produzida pela adeno-

hipófise e a sua atividade é influenciada pelas horas de sono e pelo jejum prolongado, diminuindo-a, a 

concentração desta hormona no organismo vai ser menor nessa altura do dia e, por esta razão, o teste de 

ovulação deve ser realizado entre as 10 horas e as 20 horas. Antes de começar a usar os testes, a mulher deve 

analisar o seu ciclo menstrual, de modo a perceber quantos dias compreende para posteriormente calcular qual 

o dia de ovulação mais provável que, como já foi referido, habitualmente ocorre catorze dias antes do primeiro 

dia de menstruação. Por exemplo, se o ciclo for de 28 dias, o dia mais provável de ovular é no 14.º dia do ciclo; 

se for um ciclo de 32 dias, o dia mais provável da ovulação é o 18.º dia do ciclo. Esta análise deve ser feita 

cuidadosamente para que, ao utilizar os TO, a mulher consiga abranger os dias mais prováveis de ovular e ter 

resultados positivos. De facto, a mulher deve usar o 4.º teste no dia provável de ovulação, sendo o primeiro, 

segundo e terceiro testes feitos nos dias anteriores a esse e os outros nos dias seguintes. Deste modo, os dias 

de maior probabilidade de ovular são abrangidos pelos testes e a taxa de sucesso é maior. Como se depreende, 

a aplicação dos TO exige ao utente conhecimento do seu ciclo menstrual, elaborei material de informação e 

registo (anexos 5, 6 e 7), que lhe deve ser entregue e explicado pelo farmacêutico, na altura da compra, com 

vista a ajudá-la a identificar a altura mais adequada ao início dos testes [51, 52].  

Os TG devem ser feitos no primeiro dia de atraso de menstruação porque a concentração da hCG nos dias 

anteriores poderá ser baixa, indetetável ao teste e resultar em falso negativo. Contudo, são muito comuns os 

TG que possuem um limiar de deteção suficiente para detetar a hormona até seis dias antes do 1.º dia da 

menstruação, apesar de haver alguma perda na precisão dos resultados. Nos TG deve-se utilizar a primeira 

urina da manhã, pois a concentração da hCG é máxima e, portanto, mais facilmente detetada pelo dispositivo 

[53,54].  

 

 6.1.4.5.4 Vantagens comparativas entre os dispositivos médicos  

O teste de ovulação com saliva tem algumas vantagens relativamente aos dispositivos que usam como 

amostra a urina. No caso de a mulher querer fazer um estudo da sua ovulação, sem ser uma medida pontual, 

este método, embora mais dispendioso à partida, torna-se mais económico a longo prazo, por ser reutilizável.  

Além disso, como a amostra é a saliva, pode ser colhida em qualquer local sendo muito mais prática de utilizar. 

Contudo, como referido anteriormente, não são ainda muito aceites na comunidade cientifica. 

Os dispositivos TO e TG midstream digitais, em que o resultado é apresentado no visor, minimiza erros 

de interpretação.  

Existe ainda no mercado um teste midstream digital que dá informação relativa às semanas de gestação, 

caso o resultado seja positivo. 
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 6.1.4.5.5 Precauções e cuidados  

Enquanto que os testse Strip e Cassette devem ser armazenados na embalagem lacrada à temperatura 

ambiente ou refrigerada, entre 2 a 30ºC, o teste Midstream deve ser mantido à temperatura ambiente, entre 15º 

e 28ºC, em bolsa fechada. Para além disto, todos os testes são utilizados apenas para diagnóstico in vitro e uma 

única vez, sendo descartáveis; devem ser mantidos fora da luz solar e não devem ser congelados nem utilizados 

fora do prazo de validade. Também é necessário ter alguma atenção com a amostra, quer seja urina ou saliva 

e, por isso, deve ser manuseada com precaução [54]. 

 

6.1.4.6 Método de deteção 

Os TO que utilizam a urina como amostra detetam o pico de LH que antecede a ovulação, transmitindo 

assim a informação dos dois dias mais prováveis em que ocorre a ovulação. Como referido anteriormente, o 

nível máximo de LH é atingido cerca de dezasseis semanas antes da ovulação e o óvulo pode ser fertilizado 

nas vinte e quatro horas seguintes à ovulação; sendo assim, os dois dias que se lhe seguem são os mais férteis. 

A LH é uma das glicoproteínas produzida pela adeno-hipófise e o método de deteção dos TO é um 

imunoensaio por cromatografia que utiliza anticorpos anti-LH [54]. 

O método de deteção do teste de ovulação pela saliva traduz-se na análise visual da mesma, através de 

um sistema ótico de bolso. O aumento do nível de estrogénios na fase que antecede a ovulação favorece o 

aparecimento de sais que irão cristalizar em forma de folhas de fetos. Quanto mais próximo o momento da 

ovulação, maior o número de ramificações, sendo que fora do período fértil podem-se observar umas estruturas 

similares a bolhas ou pontos, devido à ação da progesterona [54]. 

A hCG é uma hormona glicoproteica, produzida pela placenta em desenvolvimento, desde o 9.º dia após 

a fecundação. Essa produção aumenta substancialmente no início da gravidez, pelo que a hCG pode ser detetada 

na urina, dez a quatorze dias após a formação do zigoto. O aparecimento prematuro da hCG e o seu aumento 

brusco no início da gravidez fazem desta hormona um marcador excelente na sua deteção precoce [54]. 

O método de deteção dos TG Strip, Cassette e Midstream consiste num imunoensaio rápido por 

cromatografia para deteção qualitativa da hCG na urina. O teste utiliza uma combinação de anticorpos, 

incluindo um anticorpo hCG monoclonal para detetar seletivamente níveis elevados de hCG. A amostra migra 

por capilaridade ao longo da membrana para reagir com o conjugado colorido. Quando a amostra reage com o 

anticorpo específico hCG colorido conjugado, isto é, quando o resultado é positivo, forma uma linha na região 

de teste da membrana, ou apenas indica “grávida” ou “não-grávida”, nos TG manuais e digitais, 

respetivamente. Quando a amostra não reage, não forma uma linha no TG manual e aparece “não grávida” no 

visor, sendo o resultado é negativo. O controlo, usado como referência, é composto por anticorpos policlonais 

de cabra e partículas de ouro coloidal e é também utilizado como indicador do volume adequado de amostra e 

da absorção correta desta pela membrana para análise. Os TG detetam qualitativamente a presença de hCG nas 

amostras a uma sensibilidade de 20 a 50 mlU/mL, contudo, existem testes que, teoricamente, detetam a partir 

de 10 mlU/mL [54]. 

 

6.1.4.7 Limitações do processo de deteção dos testes 

Relativamente aos TO, o pico de LH nem sempre ocorre em todos os ciclos menstruais, pelo que se pode 

fazer o estudo dos dias mais prováveis de ocorrer esse pico e mesmo assim não obter resultados positivos. 

Os TG são meramente qualitativos e preliminares. O dia da implantação do ovo na parede uterina é um 

dos fatores que varia consideravelmente, pois o tempo de fase folicular e consequentemente o da ovulação 
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pode oscilar entre três a cinco dias, de ciclo para ciclo. Desse modo, podemos obter um falso negativo, apenas 

porque a quantidade de hCG na urina é insuficiente para ser detetada pelo dispositivo. Também o facto de a 

amostra estar diluída, associado a uma baixa concentração de hCG, pode dificultar a deteção [54]. 

Existem algumas doenças e tratamentos que mimetizam os resultados positivos de uma gravidez por 

causarem níveis elevados de hCG, nomeadamente a doença trofoblástica ou determinados neoplasmas não-

trofoblásticos, como o cancro da mama e o cancro do pulmão. Há também tratamentos ou exames 

complementares de diagnóstico que utilizam anticorpos monoclonais, originando falsos positivos ou negativos. 

É necessário descartar todas estas possibilidades, antes da realização dos TG [54]. 

No caso de a mulher ter sofrido um aborto espontâneo ou induzido nas últimas nove semanas ou, se tomou 

medicamentos de fertilização com hCG nos últimos catorze dias, podem ocorrer falsos positivos [54]. 

Em todos estes casos em que há fatores que podem limitar a fiabilidade dos resultados dos TG, o 

diagnóstico deve ser realizado pelo médico, após todas as avaliações clínicas e laboratoriais necessárias.  

 

6.1.5 Estudo 

 

6.1.5.1 Descrição do estudo 

O estudo foi realizado de forma contínua, com utentes mulheres da FM que se deslocavam à farmácia 

para comprar TG. É de realçar que apenas uma parte das utentes a quem foram vendidos TG foi incluída pois 

não se destinavam para uso próprio. 

O objeto de estudo foi a técnica e a interpretação dos TG midstream manuais e digitais, realizados com 

colheita de urina.  

Foram constituídas duas amostras que englobam os testes midstream manuais e midstream digitais, ambos 

realizados com colheita de urina. Esta opção deve-se ao facto de serem os únicos TG que estão disponíveis 

para venda ao público na FM e aqueles a que estão associados mais erros.    

No atendimento, abordava a utente, no sentido de saber se já utilizara algum dos referidos testes. Em caso 

afirmativo, solicitava-lhe que me respondesse a um brevíssimo questionário, no âmbito do estudo que lhe era 

então apresentado, esclarecendo-a quanto ao objetivo do mesmo. Com base nas respostas dadas pela utente, 

identificava as falhas detetadas na utilização do teste, esclarecendo-a sobre a forma correta de o fazer, dando 

especial atenção à utilização dos TG midstream manuais, dado que são aqueles cuja aplicação está sujeita a 

maior número de erros.  

 

6.1.5.2 Resultados e discussão 

Para avaliar os resultados do estudo, defini como indicadores a percentagem de TG que é bem utilizada e 

o número e o tipo de erros cometidos na utilização dos TG. Será ainda importante perceber de existe ou não 

iniciativa dos profissionais da FM na prestação de informação às utentes, no momento da venda dos TG. 

Irei apresentar os resultados do estudo na forma de gráficos e tabelas. Os gráficos das figuras 1 e 2 

mostram, em termos absolutos e percentuais, a presença ou ausência de erros no processo do uso dos TG, para 

as duas amostras. 
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Figura 1 - Avaliação da existência de erros no processo de utilização dos TG “midstream” manuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Avaliação da existência de erros no processo de utilização dos TG “midstream” digitais. 

 

Os resultados apresentados mostram que, em qualquer uma das amostras, há uma elevada percentagem 

de TG que são utilizados com erros. Apesar do número de utentes participantes neste estudo ser reduzido, o 

facto de apenas um quinto delas usar os TG com correção, veio ao encontro do que eu esperava encontrar, com 

base nos dados informais que ia recolhendo no dia a dia do atendimento. 
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De seguida, apresentam-se os gráficos que esclarecem a distribuição do número de erros, por pessoa, 

aquando da utilização dos TG com erro, em cada uma das duas amostras (gráficos das figuras 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Número de erros cometidos na utilização de TG “midstream” manuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Número de erros cometidos na utilização de TG “midstream” digitais.  

Relativamente às situações em que são cometidos erros na utilização, apresenta-se nestes gráficos a 

distribuição do número de erros, podendo comparar-se as duas amostras. Enquanto na utilização dos TG 

manuais a moda é três erros, nos TG digitais o mais frequente é as utentes cometerem apenas dois erros na sua 

utilização. De modo idêntico cerca de 50% das utentes inquiridas que utilizaram TG digitais cometiam dois ou 

mais erros enquanto nas que utilizaram os TG manuais essa mesma percentagem é verificada com três ou mais 

erros. O facto dos TG digitais serem de fácil interpretação, dada a mensagem que aparece no visor do teste, 

pode justificar esta diferença.  

Neste estudo, pretendia-se também avaliar o papel do farmacêutico no esclarecimento das utentes, acerca 

da utilização dos TG. Segue-se, no gráfico da figura 5, os resultados apurados com base nas respostas dadas 

quando questionadas sobre isso. Optei por juntar as duas amostras dado que, neste indicador, a avaliação não 

dependeria do tipo de teste. 
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Figura 5 – Explicação da utilização dos TG pelo farmacêutico.  

Pode-se concluir que, maioritariamente, o farmacêutico exerceu um papel importante para a educação 

para a saúde, na medida em que contribuiu para o esclarecimento das utentes, o que veio ao encontro da minha 

experiência enquanto estagiária na FM.  

Por fim, apresentam-se as tabelas 2 e 3 que representam a distribuição dos erros de utilização, para as 

duas amostras. 

 

 

Tabela 2 - Descrição dos erros cometidos na utilização dos TG “midstream” manuais. 
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Tabela 3 - Descrição dos erros cometidos na utilização dos TG “midstream” digitais.  

 

Erros na utilização de TG Valor 

absoluto 

Ausência de leitura do procedimento incluído na 

embalagem do teste 

2 

Não utilização da primeira urina da manhã 12 

Utilização de um frasco coletor que não está seco ou 

não está limpo 

5 

Utilização de urina que não está a temperatura 

ambiente 

1 

Incumprimento do intervalo de tempo adequado para 

a leitura fiável dos resultados 

11 

 

 

 

Da análise destes dados, posso reconhecer que os erros mais frequentes na utilização dos TG são a não 

utilização da primeira urina da manhã e o incumprimento do intervalo de tempo adequado para a leitura fiável 

dos resultados dos TG. Apesar das utentes referirem que procederam à leitura da informação que acompanhava 

o teste, questiono-me sobre o cuidado que tiveram ao fazê-lo, pois com isto, poderiam evitar os erros cometidos. 

 

6.1.5.3 Conclusão do estudo 

O facto destes testes de diagnóstico poderem ser aplicados em casa, confortavelmente, parece fazer com 

que as utentes descurem outros aspetos que exigem rigor na sua aplicação como garantia da sua fiabilidade. 

Este estudo, confirmou também a necessidade de o farmacêutico privilegiar a relação próxima com as 

utentes para um melhor aconselhamento no uso das TG. 

 

6.1.6 Conclusão  

A gravidez é um período da mulher muito rico em experiências sociais, físicas e emocionais. A esperança 

de gerar uma nova vida ou a incerteza desta já se estar a desenvolver dentro da mulher, são situações às quais 

esses dispositivos médicos podem responder. 

O aconselhamento farmacêutico sobre os dispositivos médicos in vitro é essencial para o correto 

manuseamento e interpretação dos resultados obtidos. Por isso, elaborei folhetos informativos sobre os TG 

para apoiar a equipa de profissionais da farmácia que executa os testes cassette (anexo 8). Para os testes 

midstream manuais criei um folheto para a farmácia (anexo 9) e outro (anexo 10) para esclarecimento das 

utentes que o solicitam.  

A evolução destes testes permitiu o aparecimento de visores digitais, diminuindo os erros de interpretação 

dos resultados. A sua fiabilidade quase total, quando manuseados convenientemente, a rapidez da obtenção do 

resultado e o transporte prático, transformaram-nos em dispositivos médicos cada vez mais solicitados, 

confiáveis e ao alcance de todos, a custo reduzido.  
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6.2 Modelo de gestão da hipertensão em farmácia comunitária 

 

6.2.1 Contextualização  

A HTA tem vindo a ser descrita como um fator de risco relevante para o desenvolvimento de doenças 

cérebro-cardiovasculares, uma das principais causas de morbilidade e mortalidade no mundo. Para além destas 

doenças constituírem um grave problema de saúde pública, a HTA também apresenta custos médicos elevados, 

associados às complicações que possam surgir na saúde do doente [55].  

Em 2013, a Organização Mundial de Saúde identificou as DCV como causa de morte para cerca de 17 

milhões de indivíduos por ano, o que corresponde a um terço do número total de mortes. Cerca de 9,4 milhões 

dessas mortes devem-se à doença cardíaca e ao acidente vascular cerebral, que resultam de complicações da 

HTA [55].  

Em Portugal, foi desenvolvido um estudo pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que revelou que a 

taxa de prevalência da HTA era de 42,2%, tendo demonstrado que na última década, as taxas de conhecimento 

e tratamento da HTA praticamente duplicaram, enquanto a taxa de doentes hipertensos controlados aumentou 

cerca de quatro vezes. Esta melhoria deve-se, por um lado, à utilização de medicamentos anti hipertensores 

mais eficazes e melhor tolerados e à consciencialização da população para o problema da HTA, muito pelo 

papel desenvolvido pelos profissionais de saúde e, em particular pelos que atuam ao nível da farmácia 

comunitária [56].  

Contudo, verifica-se que a PA não está controlada em cerca de 57,4% dos doentes hipertensos. A 

ineficácia do tratamento que estes dados parecem indiciar deve-se, maioritariamente, à falta de adesão do 

doente ao regime terapêutico [56]. 

 

6.2.2 Motivação  

Um farmacêutico comunitário é um profissional altamente competente que pode atender qualquer utente, 

sem a necessidade de prévia marcação; assim, considera-se que os farmacêuticos são os profissionais de saúde 

primária de mais fácil acesso, dada a proximidade do doente. 

As farmácias comunitárias têm o potencial de promover a saúde e prevenir a doença. De facto, a visita 

regular à farmácia de um indivíduo hipertenso, coloca-o em contacto com o farmacêutico, tendo este a 

oportunidade de o acompanhar e intervir ao longo do tratamento. O farmacêutico pode assim complementar o 

médico, no que diz respeito à gestão e ao controlo da HTA, uma vez que têm um amplo conhecimento sobre 

os princípios da farmacoterapia, a utilização de medicamentos e a prevenção de doenças; podem motivar o 

doente para mudanças de estilo de vida e para a utilização de medicamentos necessários à sua saúde, além de 

o  ajudar no cumprimento da terapia farmacêutica; podem identificar problemas relacionados com os 

medicamentos,  recomendar possíveis soluções, incluindo o encaminhamento para médicos e podem 

monitorizar os resultados terapêuticos da gestão da HTA. 

Os cuidados farmacêuticos são uma abordagem eficaz para melhorar a adesão a terapias de longo curso. 

O aconselhamento, informação e envolvimento dos farmacêuticos comunitários demonstraram melhorar 

significativamente a adesão à terapia anti-hipertensiva e o controlo da PA [57].  

Neste contexto, desenvolvi um projeto, cujo principal objetivo é melhorar, a nível da FM, o controlo da 

HTA, através do envolvimento dos farmacêuticos na prevenção, deteção e gestão da mesma. As estratégias de 



Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 37 

 

intervenção propostas são: a educação para a saúde, a monitorização de fatores de risco, o aconselhamento; a 

medição da PA e o ensino e prática da automedição da mesma. 

Segue-se uma proposta de modelo de gestão da HTA, bem como os protocolos e as linhas orientadoras 

para a sua implementação. 

 

6.2.3 Objetivos  

 Melhorar o controlo da HTA ao nível da comunidade, através da participação ativa dos 

farmacêuticos na prevenção, deteção e gestão da HTA; 

 Estabelecer um modelo de gestão de HTA na FM; 

 Documentar o resultado, monitorizar e avaliar os resultados do modelo de gestão da HTA na 

FM. 

 

6.2.4 População alvo 

A população alvo são os utentes da farmácia e, em particular, os que fazem tratamento farmacológico 

para a HTA ou que apresentem perfis de risco para o desenvolvimento de DCV, que possam ter HTA não 

diagnosticada. 

 

6.2.5 Descrição do modelo 

Para a implementação deste modelo, existem alguns requisitos, nomeadamente: preparação cuidada da 

equipa da farmácia sobre a temática do projeto, elaboração de material de informação relevante para o público 

e utilização da área especial da FM, de modo a garantir privacidade aos utentes.  

Apresentam-se, de seguida, os três níveis estratégicos de intervenção farmacêutica que este projeto 

pretende abranger. 

O nível um define-se como Prevenção Primária e tem como principal objetivo promover hábitos de vida 

saudáveis, através de programas de educação para a saúde. Deste modo, consiste no aconselhamento 

farmacêutico para prevenção da HTA a todos os utentes da farmácia e, em particular, àqueles que apresentem 

fatores de risco para a desenvolver. 

Considera-se que os fatores modificáveis que contribuem para o aumento da PA são: o tabagismo, o 

excesso de peso ou obesidade, a alimentação rica em sal, álcool, gorduras e pobre em fruta e vegetais, a 

inatividade física/estilo de vida sedentário e o uso regular de contracetivos [56]. 

O risco de um indivíduo desenvolver DCV aumenta com o número de fatores que possam contribuir para 

tal. Desta forma, uma modificação no estilo de vida do utente, para o controlo da HTA, requer a gestão de todo 

o perfil de risco cardiovascular do doente. Posto isto, as estratégias identificadas para o utente são as seguintes: 

perder peso, caso tenha excesso de peso, limitar o consumo de álcool, praticar exercício físico com 

regularidade, reduzir a ingestão de sal, manter uma alimentação saudável e equilibrada, com ingestão adequada 

de frutas e vegetais e controlo da ingestão de gorduras saturadas, e deixar de fumar [56].  

Estas estratégias permitem baixar a PA de um indivíduo, reduzir a necessidade de terapia anti-hipertensiva 

e minimizar os riscos do indivíduo ter HTA [56]. 

O aconselhamento farmacêutico aos utentes deve ser feito verbalmente e deve ser complementado com 

informação escrita – panfletos, posters ou vídeos. Assim, no âmbito deste projeto, elaborei dois panfletos sobre 

a temática da HTA, apresentados nos anexos 11 e 12. Para além dos panfletos, também realizei uma 

apresentação em powerpoint sobre a temática da HTA para os profissionais da FM, apresentada no anexo 13. 
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O nível dois define-se como Deteção e tem como principal objetivo contribuir para a deteção precoce da 

HTA, através da medição da PA do utente e do encaminhamento para o médico dos indivíduos hipertensos. 

Em simultâneo, deve ser feita uma monitorização de outros fatores de risco para o risco cardiovascular global.  

Por fim, o nível três do modelo corresponde à Gestão de utentes hipertensos em tratamento e tem como 

objetivos: a monitorização dos utentes com HTA que já fazem tratamento farmacológico e a referenciação para 

o médico daqueles que não conseguem alcançar um controlo adequado da PA, a identificação de  possíveis 

problemas relacionados com os medicamentos, o reforço da importância de seguir uma terapêutica de modo 

informado, o  aconselhamento dos doentes hipertensos sobre o regime de tratamento que fazem e sobre a 

automedição da PA.  

Nesta fase, é particularmente importante que os farmacêuticos acompanhem os valores de PA dos doentes 

e a sua adesão à terapêutica, entre as visitas do doente ao médico, para complementar o papel deste e ajudar a 

garantir que o doente cumpre a terapêutica. Esta monitorização do doente deve incluir a prestação de 

informações sobre a sua medicação (qual o seu uso, possíveis efeitos secundários, interações com outros 

medicamentos e contraindicações), o reforço da importância de manter a terapêutica farmacológica, o 

aconselhamento relativo a mudanças de estilo de vida, o aconselhamento e informação ao utente sobre a 

automedicação e o ensino da automedição da PA e a importância da manutenção de um registo diário/semanal 

da mesma. 

Relativamente ao reforço do cumprimento da terapêutica junto dos doentes, o farmacêutico deve destacar 

os benefícios para o doente resultantes de um controlo ótimo da PA, a ausência de sintomas de HTA, a 

necessidade de tratamento contínuo e a longo prazo (muitas vezes para a vida toda) e o risco de complicações, 

caso o tratamento não seja cumprido ou não haja melhorias. Os doentes devem também estar cientes de que as 

mudanças de hábitos diários, mesmo naqueles doentes em tratamento farmacológico, permitem que a 

terapêutica se realize com menos medicamentos e doses mais pequenas, reduzindo os efeitos secundários da 

mesma. Para alguns doentes, a automedição da PA pode ajudar a garantir que cumprem a terapêutica 

medicamentosa. Nesse caso, o farmacêutico pode ajudar, orientando a escolha do aparelho mais adequado para 

cada doente e esclarecendo sobre a sua utilização. 

No que diz respeito ao aconselhamento, o farmacêutico deve desencorajar a toma de certos medicamentos 

que possam aumentar a PA por parte dos doentes com HTA, sem consulta prévia ao médico, entre os principais: 

corticoides orais, descongestionantes orais e nasais, contracetivos orais e anti-inflamatórios não-esteroides 

[56]. 

O conceito moderno de promoção da saúde e prevenção de doenças torna determinante o envolvimento e 

autonomia do doente. De facto, a automedição da PA, como complemento à avaliação da PA feita por 

profissionais, é uma estratégia bastante importante; não só encoraja o doente a ter um papel mais ativo no 

controlo da sua PA, como também melhora o cumprimento da terapia farmacológica. É também de mencionar 

a vantagem da automedição permitir um maior número de medições, num ambiente familiar para o doente e 

na ausência de fatores de ansiedade que podem causar um ligeiro aumento da PA [56].  

 

6.2.6 Documentação e avaliação do método 

De acordo com os objetivos pretendidos para cada um dos três níveis do projeto, elaborei vários 

documentos: Folha de Perfil do Utente - Avaliação Inicial (anexo 14), Histórico da Medicação do Utente 
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(anexo 15), Folha de Perfil do Utente – Acompanhamento (anexo 16), Cartão do Utente (anexo 17), Registo 

da farmácia (anexo 18) e Guião para o farmacêutico (anexo 19). 

Para a avaliação do projeto, foram selecionados os indicadores que integram a Folha de Registos, que 

permitirão recolher dados nos domínios que estão presentes nos diferentes estádios do projeto – a prevenção 

da HTA no nível um, a deteção da HTA e dos fatores de risco no nível dois e a gestão do tratamento e do 

controlo da HTA, bem como a influência desta, nos valores da PA. Esses dados permitirão determinar o grau 

de impacto do projeto. 

 

6.2.7 Conclusão  

Considero que a implementação deste projeto irá contribuir para a melhoria da saúde dos utentes e será 

uma mais valia para o serviço de cuidados prestados pela FM, no que diz respeito à temática da HTA.  
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7 Conclusão  

Todas as experiências profissionais e pessoais pelas quais passei durante o meu estágio concretizaram o 

que tinha idealizado, superando mesmo as minhas expectativas. 

Nesta Unidade Curricular, tive a oportunidade de observar e participar diariamente nas práticas do 

farmacêutico comunitário, o que me permitiu aperceber da importância deste profissional na promoção da 

saúde e prevenção de doenças e ficar ciente da diversidade de funções geridas pela equipa onde o farmacêutico 

está inserido. Sem dúvida que uma comunicação eficiente entre todos os profissionais de saúde é fundamental 

para a prestação criteriosa de cuidados de saúde ao doente, objetivo central neste processo. 

Inicialmente, fui confrontada com o facto de existir na FM uma vasta gama de produtos, medicamentos e 

formas farmacêuticas com nomes comerciais e sobre os quais não tinha muita informação académica. Outra 

das fragilidades foi o reduzido conhecimento que tinha sobre os produtos homeopáticos, de grande procura na 

FM, e que tentei superar com pesquisas que efetuei. No entanto conhecimento tão aprofundado quanto a minha 

formação exigia, devido à grande procura por esse tipo de produtos, na FM. No entanto, estas situações foram 

um incentivo para aprofundar os meus conhecimentos sobre a vertente comercial da profissão. 

Os pontos fortes do meu estágio superam os fracos, na medida em pude aplicar conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, em situações clínicas reais, do dia a dia do trabalho na FM. Destaco, no atendimento, a 

frequência com que surgiram situações de diarreia aguda e para as quais senti estar cientificamente apta a dar 

resposta, pela formação académica previamente adquirida no MICF. Penso que a minha preparação académica 

foi determinante para a qualidade do atendimento, influenciando positivamente a minha relação com os utentes 

e, em especial, levando-os a ter comportamentos mais saudáveis e a estarem mais informados sobre a sua saúde. 

Esse foi o aspeto mais gratificante do estágio, gerando uma grande realização pessoal. Por último, algo que a 

meu ver também foi muito importante, foi a realização de projetos e materiais, tanto no que diz respeito à 

educação para a saúde do utente, como para a formação complementar dos profissionais, dando assim um 

contributo para a melhoria da prestação de cuidados de saúde na FM.  

Neste relatório, dei a conhecer uma pequena parte do que foram para mim estes quatro meses, em que me 

integrei, empenhei, estudei e desenvolvi as minhas capacidades de pesquisa e o pensamento crítico.  

Com o projeto dos TG e TO apercebi-me do problema na sociedade e tentei fazer o que estava ao meu 

alcance para ajudar as utentes e a equipa da FM, enquanto que no projeto relativo à gestão da HTA em farmácia 

comunitária, tomei a iniciativa, dada a severidade da temática e a necessidade de haver um controlo rigoroso 

da HTA. 

Por fim, todas as atividades que realizei durante o estágio mostraram-me que ser farmacêutico é uma 

profissão de grande responsabilidade e que me sinto honrada por ir desempenhá-la. 
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9.1 Anexo 1 - Panfletos “Mito ou Realidade” 
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9.2 Anexo 2 - Tabela de organização das diferentes classes de compressão, de acordo com as suas 

indicações terapêuticas 
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9.3 Anexo 3 - Apresentação sobre o tema “Terapêutica de suporte nos tratamentos oncológicos – 

Controlo e tratamento da dor”, à equipa da Farmácia Moderna 
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9.4 Anexo 4 - Tabela resumo de algumas das hormonas com um papel importante na ovulação e 

gravidez  

 

 

Hormonas Origem Tecido alvo Resposta 

Hormona libertadora 

das gonadotropinas 

(GnRH) 

Hipotálamo Adenohipófise Estimula a secreção de LH e de 

FSH 

Hormona luteinizante 

(LH) 

Adenohipófise Ovários Promove a ovulação e a 

formação do corpo amarelo 

Hormona folículo 

estimulante (FSH) 

Adenohipófise Ovários Estimula o início do 

desenvolvimento dos folículos 

Estrogénios Folículos do ovário Adenohipófise e 

hipotálamo 

Feedback positivo antes da 

ovulação, resultando o 

aumento das secreções de LH 

e de FSH; feedback negativo 

com a progesterona no 

hipotálamo e na adenohipófise 

após a ovulação, de que 

resulta diminuição das 

secreções de LH e de FSH 

Progesterona Corpo amarelo nos 

ovários 

Adenohipófise Feedback negativo com 

estrogénios, no hipotálamo e 

adenohipófise, após a 

ovulação de que resultam 

secreções diminuídas de LH e 

de FSH 

Gonadotropina 

coriónica humana 

(hCG) 

Trofoblasto e 

placenta 

Corpo amarelo (lúteo) 

dos ovários 

Mantém o corpo amarelo e 

aumenta a sua velocidade de 

secreção da progesterona 

durante o primeiro trimestre 

da gravidez 
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9.5 Anexo 5 - Folha de informação e registo, a ser entregue às utentes que sabem a duração do seu 

ciclo menstrual 
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9.6 Anexo 6 - Folha de informação e registo, a ser entregue às utentes que, apesar de não saberem a 

duração do seu ciclo menstrual, sabem que é regular 
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9.7 Anexo 7 - Folha de informação e registo, a ser entregue às utentes cujo ciclo menstrual é irregular 
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9.8 Anexo 8 - Panfleto para os profissionais de saúde da Farmácia Moderna sobre os testes de 

gravidez cassette 
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9.9 Anexo 9 - Panfleto para os profissionais de saúde da Farmácia Moderna sobre os testes de 

gravidez midstream manuais 
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9.10 Anexo 10 - Panfleto para as utentes da Farmácia Moderna sobre os testes de gravidez 

midstream manuais 
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9.11 Anexo 11 - Panfleto para os utentes da Farmácia Moderna (nível 1 do projeto de gestão da 

hipertensão) 
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9.12 Anexo 12 - Panfleto para os utentes da Farmácia Moderna (níveis 2 e 3 do projeto de gestão da 

hipertensão) 

 

  



Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 85 

 

9.13 Anexo 13 - Apresentação sobre a hipertensão arterial aos profissionais da Farmácia Moderna 
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9.14 Anexo 14 - Folha de perfil do utente – Avaliação inicial 
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9.15 Anexo 15 - Histórico da medicação do utente 
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9.16 Anexo 16 - Folha de perfil do utente - Acompanhamento 
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9.17 Anexo 17 - Cartão do utente 
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9.18 Anexo 18 - Registo da farmácia 
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9.19 Anexo 19 - Guião para o farmacêutico 
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Resumo 

O presente relatório, realizado na Unidade Curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, relata o meu primeiro contacto com a atividade profissional e, em particular, com a Farmácia 

Hospitalar, área determinante para a qualidade dos serviços hospitalares na assistência à doença.  

O objetivo do estágio prende-se com a obtenção de competências técnicas, científicas e práticas, mas 

também com o conhecimento da legislação e da deontologia inerente à prática farmacêutica hospitalar.  

Neste relatório, irei revelar os conhecimentos que adquiri sobre o funcionamento dos serviços 

farmacêuticos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, descrevendo a forma como estão organizados, dando um 

especial destaque às diferentes funções exercidas pelos farmacêuticos que neles prestam serviço. Por fim, irei 

apresentar as atividades desenvolvidas por mim, no âmbito do estágio.  

Uma vez que esta é a unidade curricular do curso que mais contextualiza o estudante para a realidade da 

profissão farmacêutica e por considerar que se trata de um desafio para a maior parte de nós, estudantes, 

acredito que uma ótima integração na equipa dos serviços é determinante para a formação e futuro desempenho 

profissional. Nesta perspetiva, elaborei um documento, o “Guia de Acolhimento ao Estagiário – CHBV”. 

Considero que este estágio me deu novas competências para o exercício da profissão de farmacêutico, 

reconhecendo a sua importância na sociedade. 
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4 Introdução 

A Farmácia Hospitalar (FH) é uma das áreas profissionais exercidas pelos farmacêuticos, constituindo 

um fator determinante para a qualidade dos serviços hospitalares na assistência à doença, nomeadamente no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os farmacêuticos hospitalares aplicam os conhecimentos sobre o 

medicamento, integrados numa equipa multidisciplinar, onde colaboram com médicos e outros profissionais 

de saúde, tornando-se, pois, indispensáveis no sucesso da terapêutica dos doentes de uma instituição de saúde.  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto (MICF) disponibiliza aos 

alunos a oportunidade de integrarem os Serviços Farmacêuticos (SF) de um hospital à sua escolha, durante 

dois meses. Os SF do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) constituíram a minha primeira opção para a 

realização da Unidade Curricular Estágio, em FH. 

No âmbito da formação académica, este estágio foi concebido como um programa complementar à 

formação teórico-prática adquirida ao longo do curso, permitindo um primeiro contacto com o exercício deste 

conteúdo funcional da profissão, diretamente ligado às condições concretas da instituição de saúde que 

colabora para sua realização. Neste sentido, o objetivo do estágio prende-se com a obtenção de competências 

técnicas, científicas e práticas, mas também com o conhecimento da legislação e da deontologia inerente à 

prática hospitalar. Durante dois meses estive integrada numa equipa de sete farmacêuticos, entre outros 

profissionais de saúde, com quem aprendi as várias funções de um farmacêutico hospitalar. Constatei que o 

trabalho deste profissional representa um papel essencial, inserido numa vasta equipa que tem como principal 

objetivo a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida dos doentes. No presente relatório, irei referir-

me aos SF do CHBV, descrevendo procedimentos e normas por que se regem e destacando as várias funções 

exercidas pelos farmacêuticos que neles prestam serviço. Por fim, irei apresentar todas as atividades 

desenvolvidas por mim no âmbito do estágio.  

O meu estágio decorreu de 23 de janeiro de 2017 a 9 de março de 2017 e fui orientada por a Dra. Cristina 

Pires. Durante cada semana estive sob a responsabilidade de um farmacêutico diferente, cobrindo todas as 

diversas áreas e fui-me inteirando das várias funções que cada um desempenhava.  

O cronograma geral das atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Cronograma do meu estágio curricular. 
 

 

 

Atividades Meses de estágio 

Janeiro Fevereiro Março 

Organização e gestão dos SF                         

Seleção, aquisição e armazenamento de 

produtos farmacêuticos  

   

Sistemas de distribuição de 

medicamentos 

   

Produção e controlo de medicamentos    

Formações    

Ensaios clínicos  
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5 Caracterização do Centro Hospitalar do Baixo Vouga  

Como já referi, o meu estágio foi realizado no CHBV, Entidade Pública Empresarial que de acordo com 

o Decreto-Lei (DL) n.º 30/2011 de 2 de março, corresponde à fusão de três unidades hospitalares do distrito de 

Aveiro: o Hospital Infante D. Pedro (Aveiro), que é também a Sede Social do CHBV, o Hospital Distrital de 

Águeda e, por fim, o Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja. Esta fusão ocorreu em abril de 2011 e 

“pretende melhorar continuamente a prestação de cuidados de saúde, garantindo às populações qualidade e 

diversificação da oferta, universalizar o acesso e o aumento da eficiência dos serviços. Para o efeito, entre 

outras consequências, a criação de todos esses centros hospitalares reduz a estrutura orgânica, administrativa e 

funcional das unidades de saúde envolvidas, reduzindo em mais de metade as estruturas de gestão e o número 

de gestores afetos a estas unidades de saúde, e introduz mecanismos para uma organização integrada e conjunta 

que tornam mais eficiente a gestão hospitalar das unidades de saúde envolvidas.”. Sendo assim, o principal 

objetivo invocado para a integração das unidades hospitalares foi a melhor prestação de cuidados de saúde, 

com uma maior racionalização dos recursos [1,2,3].  

Atualmente, existem aproximadamente 500 camas nos serviços de internamento do CHVB (Aveiro, 

Estarreja e Águeda), sendo vários os serviços clínicos (SC) existentes: Bloco Operatório,  Cardiologia, Cirurgia, 

Especialidades Cirúrgicas (Urologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Estomatologia), Especialidades 

Médicas (Unidade de Acidente Vascular Cerebral e Neurologia), Ginecologia, Infeciologia, Medicinas I, II e 

III, Medicina Intensiva, Obstetrícia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Unidade de Cuidados 

Intensivos de Cardiologia e Unidade de Cuidados Intermédios Neonatal. O Centro Hospitalar dispõe ainda de 

serviços como a Anatomia Patológica, a Cirurgia de ambulatório, a Consulta Externa, o  Hospital de Dia das 

várias especialidades, a Imagiologia, a Medicina Física e Reabilitação, o Serviço de Sangue, os serviços de 

medicina de Águeda e Estarreja e a Urgência Geral e Pediátrica [2]. 

O Hospital Infante D. Pedro, unidade hospitalar onde efetuei o estágio, presta cuidados de saúde 

diferenciados e localiza-se na Avenida Artur Ravara, na União de Freguesias Glória-Vera Cruz, em Aveiro, 

com o código postal 3814-501. A sua área de influência abrange nove concelhos do distrito de Aveiro: Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos [2]. 
 

6 Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
 

6.1 Enquadramento 

De acordo com as normais legais, os serviços farmacêuticos hospitalares (SFH) são obrigatoriamente 

assegurados pela direção técnica de um farmacêutico hospitalar e regulamentados por diploma governamental. 

Concentram as atividades farmacêuticas ou de FH, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a ele 

ligados e, têm sempre em vista, a prestação de cuidados de saúde de excelência, de modo a assegurar a 

terapêutica medicamentosa aos doentes e a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. Os SFH, para 

além de integrarem equipas de cuidados de saúde, promovem também ações de investigação científica e de 

ensino e, apesar de terem autonomia técnica e científica, estão sujeitos à orientação geral dos órgãos de 

administração dos hospitais. Entende-se assim que estes serviços constituem uma parte extremamente fulcral 

no bom funcionamento da instituição onde se inserem [2,4,6].  

De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar (Brou et al., 2005) as funções dos SFH são [5]: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; 
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 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e os 

dispositivos médicos utilizados para a sua administração, bem como os demais 

medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização 

dos ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos; 

 A análise de matérias primas e produtos acabados; 

 A distribuição de medicamentos e de outros produtos de saúde; 

 A participação em Comissões Técnicas; 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação em Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição parentérica e sua preparação; 

 A informação de Medicamentos; 

 O desenvolvimento de ações de formação. 

  

6.2 Organização dos Serviços Farmacêuticos 

 

6.2.1 Horário de funcionamento 

Os SF do CHBV exercem as suas funções todos os dias úteis das 8:30 até às 19:00, sem interrupções, e 

ao sábado das 9:00 até à 13:00. Existe ainda um regime de prevenção, para resolver situações de emergência, 

a funcionar das 19:00 até à 00:00 nos dias úteis, das 13:00 à 00:00 ao sábado e das 8:30 à 00:00 ao domingo e 

feriados. No que diz respeito ao gabinete de atendimento a doentes em regime de ambulatório dos SF, funciona 

nos dias úteis, entre as 8:30 e as 19:00.  

 

6.2.2 Espaço físico e funcional 

Os SFH cumprem alguns dos pressupostos, de acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar (Brou et al., 

2005), no que diz respeito à sua localização, uma vez que existe facilidade de acesso externo e interno, dado 

que se situam nas rés do chão do Bloco 6/8 do hospital. Para além de todas as áreas do serviço se encontrarem 

no mesmo piso, existe também uma proximidade com os sistemas de circulação vertical. No que diz respeito 

à proximidade com os vários SC, pretende-se que os SF se encontrem o mais próximo possível dos serviços 

que têm uma maior prioridade como o Atendimento Público, o Hospital de Dia, o Internamento, a Urgência, a 

Unidade de Cuidados Intensivos, o Bloco Operatório e o Bloco de Partos, e também que a dispensa de 

medicamentos em regime de ambulatório seja feita próxima das consultas externas. Contudo, as condições 

existentes no espaço não permitem que isto se observe na sua totalidade [5]. 

Os SF do CHBV estão divididos em vários espaços, apresentados no anexo 1. 

 

6.2.3 Recursos humanos  

O funcionamento e a garantia da qualidade dos serviços prestados são assegurados por uma equipa de 

profissionais qualificada para as suas funções que inclui farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica 

(TDT), assistentes operacionais (AO) e administrativos [5,6].  



 

Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 4 

 

A equipa é liderada pela diretora de serviço, Dra. Isabel Rosete, que representa o serviço junto do conselho 

de administração (CA). O diretor de serviço é responsável pela gerência e pela coordenação das atividades de 

gestão técnica, científica e administrativa, tendo como importante responsabilidade a atribuição de funções aos 

vários elementos do serviço, fazendo cumprir a legislação relativa às atividades hospitalares [5,6]. 

Entre outras funções, os sete farmacêuticos são responsáveis por: validar as prescrições médicas, elaborar 

perfis farmacoterapêuticos dos doentes, dispensar medicamentos em regime ambulatório e medicamentos 

sujeitos a um controlo especial, participar em comissões técnicas e ensaios clínicos, elaborar protocolos de  

preparação de medicamentos manipulados, preparar medicamentos manipulados que contenham substâncias 

estupefacientes, supervisionar os processos de produção de manipulados, gerir os stocks dos produtos 

farmacêuticos, elaborar encomendas e fazer respetiva aquisição, conferir as encomendas aquando da sua 

receção e subsequente condições de armazenamento e controlar o prazo de validade dos produtos. A gestão de 

tarefas dos farmacêuticos é facilitada pela divisão das mesmas pelos vários profissionais da equipa. 

Aos nove TDT compete preparar medicamentos manipulados que não contenham substâncias 

estupefacientes, repor os stocks dos vários serviços, por níveis, assim que validados pelo farmacêutico 

hospitalar, tendo também um papel essencial na distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) uma 

vez que estão responsáveis pela sua preparação. 

Os seis AO recebem as encomendas e procedem ao seu armazenamento e identificam e preparam, com 

antecedência, os medicamentos que são destinados à DIDDU. Frequentemente, procedem à reembalagem dos 

medicamentos, sob supervisão de um farmacêutico ou técnico e fazem a reposição do Kardex®. São também 

eles que preparam e transportam as malas de medicação para os diversos SC aquando da DIDDU assim como 

a reposição de stock.  

Por último, as funções de assistência à gestão dos SF, contabilidade e secretariado estão a cargo de duas 

funcionárias administrativas. 

 

6.2.4 Recursos económicos 

Relativamente aos recursos económicos, o orçamento da farmácia é elaborado com base nos consumos 

médios do ano anterior, sendo que qualquer necessidade de aumento de recursos tem de ser submetida à decisão 

pelo CA. 

 

6.2.5 Sistema informático 

O programa informático utilizado no CHBV é o GHAF - Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia e 

foi desenvolvido pela empresa ST+I, Serviços Técnicos de Informática. Este sistema constitui uma ferramenta 

essencial e transversal a todos os serviços do hospital, integrando toda a informação relativa ao medicamento 

e auxiliando todo o trabalho dos profissionais dos SF, desde a correta gestão das encomendas até à dispensa 

dos medicamentos, passando pela validação da prescrição médica eletrónica e pela gestão de stocks [7].  

  

6.3 Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SFH, que garantem a dispensa 

e uso adequado dos medicamentos, em perfeitas condições, aos doentes do hospital. Assim, o processo de 

gestão deverá ser rigoroso e eficaz para que a disponibilização dos medicamentos seja feita em tempo útil, com 

melhoria de cuidados prestados e redução de custos. A gestão de medicamentos inclui várias fases: seleção, 

aquisição, armazenamento e distribuição [8]. 
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6.3.1 Gestão de existências 

A gestão de existências consiste em manter um nível de stock de um determinado artigo na mesma 

proporção do seu consumo, com o objetivo de reduzir os custos e garantir a qualidade, ao assegurar as 

necessidades farmacoterapêuticas dos doentes, no tempo previsto. Desta forma, devido ao seu elevado impacto 

económico, as variações de consumos ocorridas num determinado período de tempo devem ser analisadas 

continuamente, bem como as suas possíveis causas, permitindo antever a tendência de evolução da sua 

utilização, com um certo grau de confiança. É assim fundamental proceder, informaticamente, à gestão e 

atualização, caso necessário, dos stocks de todos os produtos farmacêuticos existentes na farmácia. Só esse 

controlo rigoroso poderá evitar a ocorrência de discrepâncias e perdas nos SF e permitir prever, 

atempadamente, quando é necessário proceder à aquisição de um produto. Para uma gestão cuidada, é crucial 

a definição de três valores, para cada produto farmacêutico; a saber: o stock máximo é a quantidade máxima 

existente do produto, o stock mínimo é a quantidade de produto que permite satisfazer as necessidades para um 

dia e, por último, o ponto de encomenda que indica a necessidade de encomenda do produto para que este não 

atinja o stock mínimo nem ocorra a possibilidade de rotura de stock. No CHBV, todos estes valores foram 

estipulados tendo por base um estudo sobre os consumos médios de cada artigo, bem como os prazos de entrega 

dos produtos pelos fornecedores e as flutuações, de acordo com a estação do ano. Diariamente, o farmacêutico 

responsável verifica informaticamente os produtos que têm um nível inferior ao ponto de encomenda e procede 

à elaboração de uma nota de encomenda onde se identifica a lista de necessidades em termos de produtos e 

respetivas quantidades necessárias à reposição dos stocks.  Em casos extremos de rotura de stocks, os SF podem 

fazer um pedido de empréstimo a outras instituições, arquivando a devida documentação associada [6, 8].  

 

6.3.2 Seleção 

A seleção de medicamentos é um processo que consiste em escolher, entre uma elevada diversidade de 

medicamentos e produtos farmacêuticos fornecidos pelo mercado, aqueles que são necessários e essenciais à 

utilização no hospital e à população por ele abrangida, adotando critérios de eficácia, segurança, qualidade e 

custo/efetividade, proporcionando condições para o uso seguro e racional dos medicamentos e permitindo a 

disponibilidade dos medicamentos necessários ao diagnóstico e tratamento dos doentes. Neste contexto, a 

seleção de medicamentos possibilita uma maior eficiência da gestão farmacêutica ao reduzir o número de 

artigos que serão adquiridos, armazenados e distribuídos, mas também ao racionalizar os gastos em saúde, ao 

restringir o uso de medicamentos menos eficazes ou dispensáveis. O processo de seleção de medicamentos é 

efetuado por uma comissão de profissionais de saúde com conhecimentos especializados da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) da instituição hospitalar, que apenas se pronuncia relativamente às decisões da 

instituição onde se insere [5]. 

No CHBV, até recentemente, a seleção e a utilização de medicamentos tinham por base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) elaborado pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

(CNFT) e aprovado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), que 

descrevia os fármacos utilizados em meio hospitalar de utilização obrigatória pelos prescritores dos hospitais 

integrados no SNS. Contudo, atualmente, a seleção de medicamentos é feita recorrendo ao Formulário Nacional 

de Medicamentos (FNM), disponível e a ser desenvolvido no site do INFARMED e também de utilização 

obrigatória pelos prescritores dos hospitais integrados no SNS. Este formulário veio atualizar o FHNM e 

abranger também os medicamentos de uso em ambulatório. Cabe à CFT do CHBV selecionar, designadamente 
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entre as alternativas terapêuticas previstas no FNM, a lista dos medicamentos que são disponibilizados pela 

Instituição, e implementar e monitorizar o cumprimento, dos critérios de utilização de medicamentos emitidos 

pela CNFT e dos protocolos de utilização de medicamentos [5,9,10].   

 

6.3.3 Aquisição 

Segundo o DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro, a aquisição de produtos farmacêuticos pode ser realizada 

através de vários processos, sendo os mais utilizados no CHBV o Concurso Público, o Concurso Público com 

visto do Tribunal de Contas, o Ajuste Direto Simplificado, o Ajuste Direto e o Acordo de Quadro [5,10]. 

A aquisição de medicamentos através do Acordo de Quadro diz respeito a medicamentos que constem no 

catálogo publicado pela Administração Central de Sistemas de Saúde e é obrigatoriamente realizada pela SPMS 

– Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Nele constam propostas de diferentes fornecedores para o 

respetivo medicamento, permitindo a aquisição do que oferece a melhor relação custo e adequação, ao pedido 

em questão. Caso haja preços iguais, a decisão é feita por sorteio e é realizada a nota de encomenda, estando 

os centros hospitalares obrigados a comunicar a quantidade de medicamentos que necessitem para um ano. 

Relativamente ao Ajuste Direto Simplificado, é utilizado quando o montante da encomenda não ultrapassa os 

5.000,00€, ao contrário do Ajuste Direto, em que o montante pode atingir o valor de 75.000,00€. Por fim, 

recorre-se ao Concurso Público quando os valores estão entre 75.000,00€ e 350.000,00€ e, para valores 

superiores, o Concurso Público deve ser acompanhado de um visto do Tribunal de Contas [12,13]. 

 

6.3.4 Receção e conferência de encomendas 

A receção de produtos farmacêuticos no CHBV é realizada numa zona do armazém, com acesso direto 

para o exterior, permitindo deste modo o fácil descarregamento da mercadoria e posterior armazenamento.  

O processo de receção e conferência de produtos adquiridos consiste em verificar se os artigos recebidos 

com a respetiva guia de remessa e/ou fatura, cumprem os requisitos estipulados nas notas de encomenda 

relativamente à quantidade, qualidade, condições de transporte e de entrega. Nesta fase, confere-se a 

quantidade recebida, a forma farmacêutica, a substância ativa, a dosagem, o lote, o prazo de validade, o 

fornecedor e o preço. A nível da receção, é importante salientar que produtos termolábeis e produtos 

inflamáveis têm prioridade relativamente a outros, para que possam ser acondicionados de forma segura, o 

mais rápido possível. A conferência de encomendas é inicialmente feita por um assistente operacional e, de 

seguida, é validada pelo farmacêutico responsável que procede também ao registo e arquivo da documentação. 

Segue-se o registo informático dos artigos rececionados, a cargo do assistente operacional [5].  

A receção de hemoderivados exige ainda a conferência dos boletins de análise dos certificados de 

aprovação emitidos pelo INFARMED, os quais ficam arquivados em dossiers específicos, acompanhados da 

respetiva fatura [5]. 

Todos os produtos que não apresentem as características previamente estabelecidas na nota de encomenda 

são devolvidos e, posteriormente, estabelece-se contacto com o fornecedor para resolver a situação.  

 

6.3.5 Armazenamento 

No CHBV, existem vários locais de armazenamento, como o armazém geral onde se arrumam os produtos 

que possuem maior volume ou que cheguem em quantidades elevadas, bem como os produtos de frio. Existem 

ainda os armários deslizantes, as gavetas deslizantes e a sala de preparação da DIDDU.  
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Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar (Brou et al., 2005), o armazenamento de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve obedecer às condições de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança, de modo a assegurar a sua qualidade, integridade e estabilidade. Um armazenamento 

racional é um pilar fundamental para uma eficiente gestão da farmácia e por isso mesmo, no CHBV, depois 

dos produtos serem armazenados com a maior brevidade possível após a sua receção e conferência, procede-

se também ao registo e controlo contínuo da temperatura e humidade [5]. 

Nesta fase do circuito do medicamento, para além do procedimento descrito anteriormente, também se 

cumprem outras normas, igualmente referidas no Manual (Brou et al., 2005) como, por exemplo: a arrumação 

dos medicamentos em prateleiras ou gavetas de modo a haver circulação entre eles; a rotulagem dos 

medicamentos e a sua arrumação por ordem alfabética; a verificação e controlo frequente dos prazos de 

validade (PV) dos medicamentos e também o seu armazenamento segundo o princípio FEFO “First expire, 

First out”, de forma a conseguir que o primeiro produto com a validade a expirar seja o primeiro a sair e, 

portanto, o de maior acessibilidade no momento da dispensa [5,6]. 

Existem produtos com necessidades e exigências específicas de conservação e armazenamento, previstas 

na legislação. Entre esses produtos estão os produtos de refrigeração que são armazenados nos frigoríficos, os 

inflamáveis, os gases medicinais, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE), os citotóxicos 

(CTX), os hemoderivados e os medicamentos utilizados em ensaios clínicos.  

O controlo dos PV dos produtos é uma atividade farmacêutica efetuada no início de cada mês, de extrema 

importância e responsabilidade, que permite aos SF gerirem de forma adequada o serviço, garantindo a 

dispensa dos produtos ao utente, em condições de segurança. O profissional responsável emite uma lista com 

todos os produtos cujos PV terminem no mês seguinte, procedendo à sua sinalização e marcação, através de 

um autocolante vermelho com a frase “ATENÇÃO PRAZO DE VALIDADE”. Pretende-se assim alertar para 

que estes artigos sejam consumidos sem que os PV sejam atingidos. No final do mês seguinte, procede-se à 

revisão dos produtos e aqueles que forem recolhidos por estarem fora dos PV podem ser incinerados, creditados 

pelos laboratórios ou ainda devolvidos e trocados por artigos semelhantes dentro do prazo de validade. 

 

6.3.6 Sistemas de distribuição  

A distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar é uma das principais áreas da atividade 

farmacêutica nos SFH, sendo a que mais tempo e recursos humanos e económicos consome. Segundo o Manual 

de Farmácia Hospitalar (Brou et al., 2005), a distribuição tem como objetivos: garantir o cumprimento da 

prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, garantir a administração correta do medicamento, 

diminuir os erros relacionados com a medicação, monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo de enfermaria 

dedicado às tarefas administrativas e à manipulação dos medicamentos, racionalizar os custos com a terapêutica 

[5]. 

 

6.3.6.1 Distribuição a doentes em regime de internamento 

 6.3.6.1.1 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

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

medicamentos em dose individual para um período de 24 horas, com exceção dos fins-de-semana, em que a 

medicação é preparada para 72 horas. Este sistema de distribuição é o principal do CHBV e é aquele que exige 

um maior tempo de dedicação por parte dos profissionais de farmácia. O processo inicia-se com a validação 

informática das prescrições médicas dos doentes, pelos farmacêuticos, de acordo com os serviços pelos quais 
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estão responsáveis. As prescrições devem conter a data, a identificação do doente, do médico e dos 

medicamentos, com a respetiva dosagem, forma farmacêutica, posologia, duração e via de administração. Para 

além disso, devem ser também mencionadas outras informações úteis, como o diagnóstico, as possíveis alergias 

e a calendarização da dispensa. No momento em que o antibiótico é prescrito, é obrigatório o preenchimento 

da folha de justificação com a contextualização da antibioterapia (anexo 2). É indispensável que o farmacêutico 

dê uma especial atenção a todos os parâmetros referidos anteriormente, bem como às possíveis interações 

medicamentosas, à duplicação de terapêuticas, a posologias inadequadas, à prescrição de medicamentos não 

presentes no guia farmacoterapêutico do CHBV. No caso de existirem erros ou dúvidas relativamente à 

prescrição, são esclarecidos estabelecendo-se contacto entre o farmacêutico e o médico prescritor. Após a 

validação, gera-se um mapa terapêutico e os TDT iniciam a preparação da medicação para todos os doentes de 

um serviço, de forma semiautomática, através do Kardex®. O sistema semiautomático Kardex® assemelha-se 

a um armário gerido por um programa informático e permite não só a distribuição de medicamentos como 

também facilita o armazenamento e a gestão de stocks, lotes e PV. Este armário é composto por uma série de 

prateleiras, cada uma delas possuindo várias gavetas com medicamentos, que rodam quando são acionadas 

pelo utilizador, entregando-lhe assim os artigos processados. Este sistema semiautomático tem como finalidade 

reduzir os erros inerentes à preparação da medicação bem como o tempo destinado a esta tarefa, melhorando a 

qualidade do trabalho executado e racionalizando os diversos stocks das unidades de distribuição, contribuindo 

para uma maior segurança no circuito do medicamento. A preparação da medicação para um serviço é feita 

numa mala, com várias gavetas, corretamente identificadas com o nome e o número da cama do doente, bem 

como o número do processo [14]. 

Uma vez que os medicamentos são individuais, por doente, todos têm de estar identificados com o nome 

do fármaco, o lote, a dosagem e o prazo de validade. Sendo assim, aqueles que não apresentem estes parâmetros 

têm de ser etiquetados previamente pelos AO.  

Os medicamentos que possuem grandes dimensões não podem ser colocados nas gavetas, pelo que são 

guardados em caixas próprias e etiquetados com os dados do doente.  

Após a preparação das malas recorrendo ao Kardex®, são impressos dois documentos denominados 

“Incidências Pedido” e “Produtos Externos”. O primeiro, lista os medicamentos que fazem parte do stock de 

medicamentos do Kardex®, mas que não estão disponíveis. O segundo, diz respeito aos medicamentos que 

não fazem parte do Kardex®. Depois das gavetas estarem preenchidas com todos estes medicamentos, 

adicionados manualmente, encontra-se finalizada a primeira preparação da medicação, pelos TDT. 

Durante o resto do dia, e até à hora de transporte da medicação para os serviços, efetuam-se as alterações 

às prescrições que consistem em novas validações, dando origem a um documento que se denomina “Mapa de 

Distribuição de Alteradas”. Neste mapa, constam todas as alterações às prescrições iniciais, indicando os 

medicamentos que necessitam de ser adicionados ou retirados pelos TDT, na respetiva gaveta do doente, na 

mala.  

De seguida, concluídas as alterações, as malas estão prontas para ser levadas aos respetivos serviços. 

Os medicamentos que não vierem a ser utilizados, seja por alta do doente, falecimento, alteração da 

prescrição, mudança de cama, ou outros, serão devolvidos aos SF na manhã seguinte ou, no caso de fim-de-

semana, na segunda-feira, denominando-se por revertências.  
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Na DIDDU, o débito da medicação ocorre ao final do dia, após envio das malas para os SC e consiste em 

debitar aos diferentes serviços, por doente, o consumo de toda a medicação que é efetivamente dispensada, 

efetuando automaticamente uma atualização do stock dos SF. As revertências provenientes do dia anterior são 

devolvidas, como foi referido anteriormente, e o técnico de diagnóstico e terapêutica efetua, informaticamente, 

a sua devolução ao stock dos SF, por doente e serviço, medicamento a medicamento, inserindo o nome do 

medicamento/produto farmacêutico confirmando-se a respetiva forma farmacêutica e dosagem e a quantidade 

a devolver. Segue-se a colocação nas respetivas gavetas ou prateleiras do stock dos SF. Durante este processo 

deve-se ter em atenção o estado da medicação devolvida, devendo ser excluídas de devolução formas 

farmacêuticas com blisters abertos ou com informação do princípio ativo, validade ou lote não percetíveis, bem 

como ampolas partidas. Neste tipo de situações não se efetua a devolução e coloca-se a medicação num 

contentor vermelho existente na sala de unidose para que, posteriormente, seja enviada para incineração [14]. 

A DIDDU possui várias vantagens: o aumento da segurança no circuito do medicamento, dada a dupla 

conferência, um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, a diminuição dos erros de 

medicação garantindo o cumprimento da prescrição médica e aumentando a qualidade da terapêutica, a 

diminuição dos stocks existentes nas enfermarias, com a consequente diminuição dos custos associados à 

medicação, a possibilidade de conhecer os custos de terapêutica por doente e a redução dos desperdícios. Por 

outro lado, o pessoal de enfermagem fica liberto de alguns procedimentos de gestão do medicamento, podendo 

assim dedicar mais tempo aos cuidados dos doentes. No entanto, a implementação da DIDDU exige mais 

recursos humanos, técnicos e físicos, o que se traduz num inevitável aumento de custos.  

 6.3.6.1.2 Sistema de reposição de stock nivelados  

O sistema de distribuição por reposição de stocks nivelados consiste em estabelecer nos SC, através de 

um acordo entre o diretor do serviço, o enfermeiro chefe (EC) e o farmacêutico responsável por esse serviço, 

um armazém de produtos farmacêuticos com quantidades definidas, sendo que os valores mínimos e máximos 

são definidos tendo em conta o consumo dos medicamentos, as necessidades e as particularidades dos pacientes 

do serviço clínico. Os stocks de cada serviço são controlados pelo EC [5 e 14].  

O estabelecimento deste circuito de distribuição é vocacionado para a resolução de situações em que os 

SF não estão disponíveis, como por exemplo durante o período noturno e os fins-de-semana, como 

complemento aos serviços de DIDDU, ou até mesmo nos serviços em que não é possível existir DIDDU como 

é o caso da Urgência por exemplo. Todas as semanas a equipa de enfermagem faz um pedido semanal aos SF, 

que depois de validado pelo farmacêutico é encaminhado para os TDT que procedem à dispensa da medicação 

e à sua reposição nos SC [14].  

Este sistema tem vantagens já que permite uma rápida e maior disponibilidade de medicamentos no 

serviço, um menor número de pedidos e devoluções de medicamentos à farmácia, uma redução das 

necessidades de recursos humano, uma implementação com baixo custo inicial, a estimação dos consumos por 

serviços e o pouco tempo exigido aos SF neste sistema de distribuição. No entanto, verifica-se que ele apresenta 

algumas desvantagens, sendo que algumas estão diretamente relacionadas com a ausência de conferência e 

validação da prescrição médica: aumenta o tempo que o pessoal de enfermagem dedica a atividades com o 

medicamento, favorece o aumento potencial de erros na administração do medicamento e o uso inadequado 

dos mesmos nas unidades de internamento, favorece o aumento de custos associado ao crescimento dos stocks 

na FH e nos serviços e às perdas económicas devidas à falta de controlo. Esta pode derivar das perdas de 
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medicamentos porque, por exemplo, expirou o prazo de validade ou de furto. Para além destes aspetos, este 

meio de distribuição limita o conhecimento do consumo de medicamentos à enfermaria ou serviço e não por 

doente.  

 6.3.6.1.3 Armazéns avançados  

Este tipo de distribuição existe nos SC de obstetrícia, bloco operatório e psiquiatria e consiste num espaço 

organizado através de várias prateleiras, nas quais os medicamentos e outros produtos farmacêuticos são 

armazenados e assinalados com códigos de barras. A gestão dos stocks é realizada informaticamente e, assim, 

quando um enfermeiro pretende retirar um artigo para posterior administração a um doente, procede à leitura 

ótica do código de barras, sendo feito um débito instantâneo bem como a atualização em tempo real da 

informação sobre os consumos e níveis de stock do produto. No caso de um artigo não existir na quantidade 

definida como ponto de encomenda, o software emite automaticamente um alerta, para o armazém central dos 

SF, que consiste num pedido de reposição, ficando o farmacêutico responsável pela sua execução. Assim, 

semanalmente, o farmacêutico é responsável pela verificação de todos os stocks do armazém avançado do seu 

SC e emite aos TDT uma lista dos produtos em falta, procedendo estes à sua preparação. 

O combate ao desperdício é a principal vantagem deste processo de distribuição, já que permite visualizar 

o consumo do produto em tempo real, reduzindo os custos e evitando roturas de stock. No entanto, podem 

ocorrer erros na remoção do produto em situações de maior tensão, ou por não lhe dar saída, ou por ser 

declarada uma quantidade superior à debitada. 

 6.3.6.1.4 Sistema Pyxis® 

O sistema de dispensa automático Pyxis® consiste num conjunto de armários controlados eletronicamente 

e geridos por um software que comunica com as aplicações informáticas existentes no hospital. Este armário 

situado no serviço clínico é gerido por uma consola central localizada nos SF, o qual permite o controlo de 

tudo o que se passa nessa estação. Estes armários possuem diversos tipos de gavetas, consoante os níveis de 

segurança desejada, facilitando a cedência de medicamentos controlados, como os MPE [15].  

O acesso ao armário é feito através de uma senha ou registo biométrico, o que implica a identificação do 

utilizador. O stock de cada serviço é definido com base nos medicamentos consumidos nos respetivos SC, 

pelos SF, enfermeiro chefe e diretor de serviço, tendo sido definidos os valores de stock máximo e stock 

mínimo para cada referência de medicamentos, com base nos consumos médios anuais e semanais [15]. 

Estes “armários” possuem sistemas de segurança que lhes permitem conter medicamentos controlados 

como as benzodiazepinas e os estupefacientes, sem haver a necessidade de preenchimento do Anexo X (anexo 

3), de acordo com a deliberação n.º 292/2005 de 17 de fevereiro do INFARMED [15,16]. 

A interface com outras aplicações informáticas existentes permite a sua utilização, por parte da 

enfermagem, restringida ou não à prescrição médica por paciente.  

No CHBV, a reposição apenas se realiza, por necessidade, caso haja um stock inferior ao mínimo 

estabelecido. O farmacêutico responsável valida essa reposição e a dispensa é feita pelo técnico de diagnóstico 

e terapêutica. Os MPE são repostos obrigatoriamente pelo farmacêutico. Todos os medicamentos extra Pyxis® 

são enviados diariamente, a uma hora específica. O prazo de validade é verificado na última semana de cada 

mês e havendo algum medicamento fora do prazo deve-se proceder à sua recolha [15]. 

Atualmente, este sistema está implementado em quatro serviços: Sala de Observações da Urgência, 

Especialidades Cirúrgicas, Bloco Operatório e Ginecologia/Obstetrícia.  
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O Pyxis® torna-se vantajoso pois contribui para a qualidade da distribuição de medicamentos, facilitando 

o controlo de stocks, uma vez que nos SF se sabe o que existe em stock no SC naquele momento, racionalizando 

os recursos humanos envolvidos na distribuição e fomenta a diminuição do erro na administração do 

medicamento, uma vez que os enfermeiros apenas têm acesso ao medicamento prescrito, dada a ligação online 

com a prescrição médica. Além disso, facilita a identificação dos medicamentos de menor rotatividade para 

melhor controlo dos PV. Tal como os outros processos de distribuição, tem, contudo, algumas desvantagens: 

o elevado custo inicial, a morosidade da reposição e limpeza da máquina e a possibilidade de avaria do sistema 

que impossibilita o acesso aos medicamentos não prescritos. 

 

6.3.6.2 Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

O atendimento em regime de ambulatório corresponde ao setor dos SFH dirigido a doentes que possam 

efetuar o seu tratamento no domicílio ou em regime de não internamento. Desta forma, o farmacêutico 

responsável cede a medicação que, na sua maioria, é de custo elevado e exige um maior controlo e vigilância, 

devido aos seus eventuais efeitos secundários graves e à necessidade de assegurar o acesso dos doentes à 

terapêutica [5]. 

Nesta atividade hospitalar são disponibilizados aos utentes os medicamentos que se encontram abrangidos 

por regimes especiais de comparticipação de dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar, de acordo com a 

legislação nacional em vigor, para além de outros medicamentos autorizados pelo CA e/ou INFARMED. As 

várias patologias/áreas para as quais é dispensada medicação no CHBV são: doença de crohn ou colite ulcerosa, 

esclerose múltipla,  hepatite C,  síndroma de Lennox-Gastau, esclerose lateral amiotrófica, deficiência da 

hormona de crescimento, VIH,  insuficiência  renal crónica,  artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular, psoríase em placas, doenças do foro oncológico e  interrupção 

de gravidez / planeamento familiar [17, 18, 19]. 

A maioria dos doentes do ambulatório é acompanhada em consultas no hospital; contudo, este tipo de 

dispensa também pode existir, em alguns casos, para doentes seguidos fora do hospital, devido ao facto dos 

medicamentos apenas existirem a nível hospitalar. Por último, no caso de não existir um determinado 

medicamento no mercado por estar esgotado, o doente pode efetuar a compra no hospital; no entanto tem de 

apresentar a receita carimbada por três farmácias, confirmando a inexistência do medicamento rubricada e 

assinada.  

O ambulatório localiza-se numa sala reservada para o efeito nos SF, de modo a assegurar a 

confidencialidade, de segunda-feira a sexta-feira, entre as 8.30 e as 19.00 horas. O utente dirige-se a este local, 

onde irá encontrar um farmacêutico, devendo levar consigo a receita médica ou o documento “Medicação 

Pendente”; comprovativo de já ter recebido dos SF parte da medicação. Caso o utente seja o doente, deve 

apresentar ainda o seu documento de identificação e o cartão do hospital. O utente deve também apresentar o 

seu documento de identificação caso se apresente como cuidador ou familiar do doente. O farmacêutico valida 

a prescrição médica. Dependendo do tipo de terapêutica que o doente realiza, o farmacêutico decide qual a 

quantidade de medicação a fornecer; por exemplo, para os doentes com VIH, está estabelecido pela lei que a 

medicação deve ser fornecida para três meses de tratamento, enquanto que para as outras patologias, é fornecida 

para um mês. No caso de a medicação ser de frio, é dispensada juntamente com uma cuvete de gelo para a sua 

conservação durante a viagem do utente até à sua residência. No final, o doente ou cuidador assina o termo de 

responsabilidade (anexo 4) no qual se compromete a utilizar corretamente a medicação.  
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Em todas as visitas, ao ter um contacto direto com o doente, o farmacêutico hospitalar deve garantir a 

adequação do tratamento prescrito (medicamento, dosagem e posologia), assegurar a compreensão da 

terapêutica por parte do doente, prevenir, detetar e corrigir problemas relacionados com o medicamento, 

fomentar a adesão ao tratamento, estabelecer um sistema de farmacovigilância e monitorização do tratamento 

e, por fim, estabelecer um circuito de comunicação com a equipa. A adesão à terapêutica assume um papel de 

particular importância nos doentes portadores de doenças crónicas, sendo considerada um indicador central de 

avaliação da qualidade em qualquer sistema de saúde que se queira moderno e eficaz. Sendo a ausência de 

adesão ao tratamento um problema de saúde pública, percebe-se a relevância da intervenção do farmacêutico 

hospitalar junto do paciente. Podemos assim concluir que este tipo de regime possui várias vantagens como a 

redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar e dos riscos inerentes a um internamento e a 

possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar. 

 6.3.6.2.1 Cirurgia de ambulatório 

Entende-se por cirurgia de ambulatório qualquer intervenção cirúrgica programada, realizada sob 

anestesia geral, loco-regional ou local que, embora habitualmente efetuada em regime de internamento, pode 

ser realizada em instalações próprias, com segurança e de acordo com atuais legis artis, em regime de admissão 

e alta do doente no mesmo dia, sem necessidade de pernoita hospitalar. Existem diversos procedimentos 

cirúrgicos em regime de ambulatório definidos pela Portaria n.º 110-A/2007, de 23 de janeiro. No CHBV, as 

cirurgias são das seguintes especialidades: Ortopedia, Cirurgia Geral, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 

Ginecologia e Urologia [20, 21, 22]. 

De acordo com o DL n.º 75/2013, as farmácias hospitalares estão responsáveis por dispensar medicação 

para cirurgia de ambulatório, gratuitamente, para, no máximo, sete dias de tratamento. Relativamente à 

terapêutica, “só pode abranger medicamentos passíveis de serem administrados por via oral, rectal ou tópica, 

em formulações orais sólidas ou líquidas, supositórios ou colírios, pertencentes aos seguintes grupos 

farmacológicos: a) analgésicos com exceção de estupefacientes e psicotrópicos; b) anti-inflamatórios não 

esteroides; c) antieméticos; d) protetores da mucosa gástrica e e) inibidores da bomba de protões.”. Para além 

disto, quando se trata de um procedimento com dor no pós-operatório de intensidade não controlada somente 

com anti-inflamatórios não esteroides e nos quais se revele necessária a administração de analgésicos 

potencialmente mais eficazes, podem ser dispensados codeína e tramadol [21].  

6.3.6.3 Dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restrita 

 6.3.6.3.1 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os MEP são utilizados no tratamento de várias patologias e atuam no sistema nervoso central como 

depressores ou estimulantes. O facto de estarem associados, muitas vezes, a atos ilícitos e a tráfico, torna-os 

alvo de extrema atenção e alerta por parte das autoridades competentes que, no caso português é o INFARMED. 

Sendo assim, estes medicamentos têm um circuito especial de distribuição, estando sujeitos a legislações 

restritivas, evidenciadas no DL n.º 15/93 de 22 de janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e 

consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, na Lei n.º 45/96 de 22 de janeiro, que altera o DL n.º 15/93, no 

Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de setembro, e na Portaria n.º 981/98 de 8 de junho acerca de “Execução 

das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. Todos os MPE que se encontram nas Tabelas I, 

II, III e IV, com exceção da II a anexas ao DL n. º15/93 de 22 de janeiro, pertencem ao circuito de distribuição 

especial que é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar [22,23,24].  
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Para a aquisição destes medicamentos pelos SF é necessário que o diretor de serviço preencha o Anexo 

VII, e envie a cópia juntamente com a nota de encomenda. Posteriormente, o fornecedor envia o Anexo VII 

assinado que será arquivado pelos SFH com o original, durante três anos.  

Em cada serviço clínico existe um stock fixo de MPE e, aquando da sua utilização para repor os níveis 

estabelecidos, é necessária uma requisição aos SF. No CHBV, é um enfermeiro do serviço clínico respetivo 

que entrega, ao farmacêutico responsável pelo setor, um impresso oficial autocopiativo, designado Anexo X, 

de venda exclusiva da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, devidamente preenchido e assinado pelo médico 

e pelo enfermeiro que administrou o medicamento, bem como pelo diretor de serviço. Neste documento 

também consta o nome do serviço, do medicamento e do doente, a forma farmacêutica, a dose, o número de 

unidades administradas e a data de administração. Uma vez que a requisição é feita por serviço clínico, esta 

pode conter o nome de vários doentes. Por fim, o farmacêutico satisfaz a requisição, procede à dispensa, arquiva 

a documentação e procede ao registo da saída dos MPE no GHAF. No CHBV, os MPE estão guardados numa 

sala, própria para o efeito, e o “cofre”, que está sempre fechada e consiste em prateleiras devidamente 

identificadas, sendo aberta só pelo farmacêutico aquando da dispensa do medicamento com o respetivo Anexo 

X. Todas as semanas é feito um controlo do stock do cofre, comparando o stock real dos MPE com o 

informático, altura em que os PV também são verificados. Para além disso, todos os meses é enviada para o 

INFARMED a informação das cedências destes medicamentos [22,23,24].  

 6.3.6.3.2 Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue e do plasma humano, dado o risco de natureza 

biológica, a segurança e qualidade destes produtos devem ser asseguradas. A distribuição destes medicamentos 

obedece a um controlo rigoroso que permita um acesso rápido e eficaz à informação relativa à rastreabilidade 

do lote dispensado, caso ocorra alguma complicação clínica como, por exemplo, a transmissão de agentes 

infeciosos. Por estas razões, os hemoderivados são regulados pelo Despacho do Ministério de Saúde n.º 5/95 

de 25 de janeiro e pelo Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro [25,26,27]. 

Todos os lotes de hemoderivados são analisados pelo laboratório de qualidade do INFARMED e, após 

análise, dá-se a emissão de um certificado de autorização desses lotes, que garante a qualidade do 

hemoderivado e deverá ser anexado ao certificado de análise, comprovando que o produto está aprovado para 

utilização terapêutica. No certificado de autorização estão incluídos o número do lote, o número de unidades 

correspondentes ao lote, o nome comercial, a dose, as substâncias ativas, o prazo de validade, o número de 

Autorização de introdução no mercado e o laboratório que comercializa o medicamento. Os dois documentos 

referidos anteriormente devem ser conferidos aquando da receção dos hemoderivados e arquivados 

corretamente. Os hemoderivados estão armazenados num armário à parte dos outros medicamentos [28,29].   

Tal como para os MPE, a requisição dos hemoderivados é feita utilizando um formulário próprio de venda 

exclusiva da Imprensa Nacional - Casa da Moeda. O formulário consiste em duas partes, a via Farmácia (anexo 

5) e a via Serviço (anexo 6). A primeira é autocopiativa e contém instruções relativas ao preenchimento, 

circuito e arquivo, sendo arquivada nos SF depois de preenchida e a segunda acompanha a medicação para que 

os enfermeiros possam registar aquando da administração ao doente, indicando a data, nome do hemoderivado 

e rubrica e o número do lote em questão [27]. Este documento é preenchido pelo médico, por doente, e só 

depois pelo farmacêutico responsável que coloca o nome, a quantidade e a identificação das embalagens 

dispensadas, o seu lote, o número do certificado do INFARMED, a data e a sua assinatura.  
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 6.3.6.3.3 Citotóxicos 

Os CTX são medicamentos antineoplásicos, utilizados no tratamento de neoplasias malignas quando a 

cirurgia ou a radioterapia não são possíveis ou se mostram ineficazes, ou ainda como adjuvantes da cirurgia ou 

da radioterapia como tratamento inicial, influenciando o crescimento das células cancerosas. O facto de estes 

medicamentos serem inespecíficos, não conseguindo distinguir células cancerígenas de células saudáveis, faz 

com que apresentem alta toxicidade, pelo que o seu manuseamento exige especiais cuidados [28].  

O farmacêutico responsável pelos citotóxicos prepara a medicação conforme a agenda de tratamentos do 

hospital de dia, após validação dos protocolos de tratamento existentes para os vários doentes, os quais indicam 

quais os medicamentos a administrar, durante quanto tempo e outras informações relevantes para o momento 

da administração. Após a preparação da medicação, o farmacêutico envia-a em contentores devidamente 

identificados para que os enfermeiros possam proceder à sua preparação na sala destinada a esta função. Para 

além disto, é feito um registo contínuo dos doentes do Hospital de Dia e da sua medicação, de forma a otimizar 

a compra destes medicamentos.  

 6.3.6.3.4 Gases medicinais 

O DL n.º 176/2006 de 30 de agosto, do novo estatuto do medicamento, define gases medicinais como 

medicamentos, contribuiu para uma distinção entre gases medicamentais - medicamentos e gases medicinais - 

dispositivos médicos, sendo que os primeiros estão sujeitos às mesmas leis e normas que os medicamentos 

[29]. 

Os gases medicinais-medicamentos existentes no CHBV são o oxigénio líquido, o protóxido de azoto e o 

ar medicinal e constituem “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto 

direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada, designadamente pela sua 

utilização, em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, 

tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes.”. Os gases medicinais-

dispositivos médicos, definem-se como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo 

destinado a ser usado no corpo humano cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”. No CHBV, encontram-se disponíveis o anidrido carbónico, o 

azoto líquido e a mistura de 10% CO2 + 10% H2 + 80% N2. Os gases podem ser conduzidos pelos sistemas de 

distribuição de redes gasosas até à tomada terminal do doente, ou podem existir em garrafas, estas últimas 

muito comuns no serviço de urgência [30].  

Como é fácil de compreender, o circuito dos gases medicinais-medicamentos, mais especificamente a sua 

distribuição, tem de ser individualizada e sujeita a legislação restritiva, devido às características particulares 

destes produtos. Desta maneira, todo o circuito do gás medicinal é regulado pela Deliberação n.º 056/CD/2008 

do INFARMED, ficando os SFH responsáveis pela seleção, aquisição, receção, armazenamento e distribuição, 

de acordo com essas orientações. De notar que o circuito medicamentoso não dependerá, contudo, apenas dos 

farmacêuticos, mas também dos Serviços de Instalação e Equipamentos e Administração [30,31]. 

 6.3.6.3.5 Medicamentos utilizados em Ensaios clínicos 

A regulamentação dos ensaios clínicos é feita pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, primeira alteração à 

Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, e aprova a lei da investigação clínica, sendo esta “todo o estudo sistemático 

destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de estados ou resultados em 
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saúde, de processos de saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação 

de cuidados de saúde.” [32,33]. 

Um ensaio clínico ou estudo é “qualquer estudo sistemático, conduzido no ser humano ou a partir de 

dados de saúde individuais, destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de fatores de saúde, 

de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança de 

intervenções ou serviços de saúde, através de aspetos biológicos, comportamentais, sociais ou organizacionais 

“e é constituído por vários intervenientes, apresentados na figura 1 [33,34,35]. 

Os farmacêuticos, pela lei, são os responsáveis pelo armazenamento, gestão e dispensa da medicação 

experimental e no CHBV, todos os farmacêuticos participam nestes estudos, sendo que, atualmente, há um 

número elevado de ensaios clínicos em curso [32]. 

Os medicamentos utilizados em ensaios clínicos são armazenados num armário próprio na sala de ensaios 

clínicos.   

O farmacêutico e os restantes profissionais envolvidos num ensaio clínico devem garantir que, no decorrer 

de todos os ensaios, sejam asseguradas a veracidade e a validade dos resultados e que se protejam os direitos, 

a integridade e a confidencialidade dos pacientes envolvidos no estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Representação dos intervenientes de um ensaio clínico e suas breves características. 

 

6.4 Produção e controlo 

6.4.1 Farmacotecnia 

A elaboração de medicamentos nos hospitais era, nos séculos XVIII e XIX, a única fonte de obtenção 

destes e, portanto, era provavelmente a principal razão de ser do farmacêutico hospitalar. Contudo, esta situação 

mudou rapidamente com a revolução industrial do século XX, diminuindo de forma drástica a produção de 

medicamentos nos hospitais. Não foi senão na década 70 que ressurge o conceito de Farmacotecnia, aliado ao 

conceito de Farmácia Clínica. O setor de Farmacotecnia dos SFH do CHBV é a área destinada ao processo de 

produção e controlo de medicamentos e pretende dar resposta a várias necessidades: 

 Resolver problemas importantes do tratamento de doentes individuais, ou de situações 

patológicas especiais, que não são solucionáveis com as especialidades farmacêuticas 

comercializadas; 

 Conseguir medicamentos que, por diversas razões, são retirados do mercado nacional, mas 

que continuam a ser necessários para determinados doentes; 

Principal elo de 

ligação entre o 

promotor e o 

investigador. 

Perito médico 

responsável pela 

condução e 

realização do 

ensaio clínico. 

 

Os estudos são 

efetuados em homens 

voluntários, doentes ou 

saudáveis. 

É o responsável pela promoção e 

financiamento do ensaio clínico. 

Monitor Auditores

Investigador Sujeito do Estudo

Promotor

Avaliação completa, 

exaustiva e 

independente do 

estudo clínico. 



 

Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 16 

 

 Preparar medicamentos que são especialmente de administração intravenosa e de preparação 

extemporânea e que requerem precauções especiais de manipulação, estabilidade ou risco; 

 Proceder à manipulação ou reembalagem de medicamentos em dose unitária que requerem 

condições especiais associadas à tecnologia galénica; 

 Outro aspeto é o que está relacionado com a embalagem de medicamentos em dose unitária, 

sendo que muitos medicamentos requerem condições especiais de manipulação ou terão de 

ser sujeitos a operações de reembalagem que garantam a sua correta utilização.  

Os medicamentos preparados na instituição denominam-se medicamentos manipulados e são preparados 

segundo fórmulas magistrais - por receita médica que especifica o doente a quem o produto se destina-, ou 

oficinais - por indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos-, cuja preparação compete às farmácias ou SFH, sob a direta 

responsabilidade do farmacêutico [36].  

No que diz respeito ao enquadramento legal dos medicamentos manipulados, o DL n.º 95/2004 regula a 

prescrição e a preparação destes, quer nas farmácias comunitárias, quer nas hospitalares e a Portaria n.º 

594/2004 aprova as boas práticas a observar na preparação de manipulados. Para além disto, o INFARMED 

reconhece vários formulários e farmacopeias com o objetivo de uniformizar a preparação de formulações. São 

eles o Formulário oficial dos Estados membros da União Europeia, o United States Pharmacopea/National 

Formulary e o Formulário Galénico Português da Associação Nacional de Farmácias [37]. 

Resumidamente, o processo de preparação de manipulados pode ser realizado por um farmacêutico, ou 

um técnico de diagnóstico e terapêutica, desde que este último seja supervisionado pelo primeiro, e inicia-se 

com o envio das prescrições de fórmulas magistrais e oficinais dos distintos serviços do hospital para o setor 

de Farmacotecnia dos SF. De seguida, para a produção do manipulado requisitado, certifica-se a calibração dos 

aparelhos de medida recorrendo aos registos dos controlos e de seguida, recorre-se ao protocolo hospitalar 

estabelecido do procedimento da preparação e aquando desta, preenche-se a ficha de preparação (anexo 7), 

manual e informaticamente. Após a elaboração do medicamento manipulado este deve ser corretamente 

acondicionado, identificado e armazenado, até o seu levantamento.  

Ao nível das matérias primas, é de referir que estas seguem os mesmos procedimentos de encomenda e 

receção de outros medicamentos, sendo que nesta última fase vem acompanhados pelo boletim de análise e 

pela ficha de segurança.  

As principais preparações efetuadas no laboratório cobrem diversas situações: preparações destinadas a 

doentes individuais e específicos como, por exemplo, as fórmulas pediátricas, preparações asséticas como 

soluções e diluições desinfetantes, manipulados de especialidades farmacêuticas já comercializados e 

reembalagem de medicamentos de formas orais sólidas. Esta última existe, maioritariamente, para o serviço de 

DIDDU que necessita, em algumas ocasiões, de reembalar os medicamentos de forma a garantir que, aquando 

da separação para a distribuição, estes se encontrem de forma individualizada, garantindo a identificação do 

medicamento (nome do fármaco, dose, lote e prazo de validade). A reembalagem também garante a proteção 

mecânica, da luz e do ar do medicamento, mantendo a sua integridade, higiene e atividade farmacológica. Para 

além desta utilização do equipamento de reembalagem, este também é utilizado para reembalar medicamentos, 

para a distribuição em regime de ambulatório.  
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Em síntese, a existência do sector de Farmacotecnia permite assegurar e garantir uma maior qualidade e 

segurança na preparação de medicamentos para administrar aos doentes dando uma resposta às necessidades 

específicas de determinados doentes, colmatando situações onde não existe disponibilidade no mercado 

fornecedor. Permite ainda uma redução significativa no desperdício relacionado com a preparação de 

medicamentos e, consequentemente, uma gestão mais racional de recursos.  

 

6.4.2 Farmacovigilância 

A participação dos farmacêuticos hospitalares na área da Farmacovigilância é extremamente importante, 

colaborando na deteção, avaliação, prevenção e notificação de reações adversas a medicamentos (RAM) no 

âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância. Podemos dividir as RAM em RAM não decorrentes de 

erros de medicação e RAM decorrentes de erros de medicação e, uma vez que no CHBV existem vários ensaios 

clínicos em curso e que as RAM mais comuns são normalmente detetadas nessa fase de desenvolvimento do 

medicamento, é essencial o farmacêutico reforçar a correta utilização do medicamento pelo utente, evitando o 

aparecimento de RAM decorrentes de erros de medicação. Deve ainda alertá-lo para o possível aparecimento 

de RAM não decorrentes de erros de medicação. Os medicamentos comercializados podem também provocar 

RAM, pelo que a vigilância exercida pelo farmacêutico hospitalar, perante a existência deste tipo de reações, 

deve conduzir à notificação do Sistema Nacional de Farmacovigilância, através do preenchimento de um 

formulário (anexo 8), a remeter à direção de gestão do risco de medicamento do INFARMED ou às unidades 

regionais de farmacovigilância, de todas as suspeitas de RAM graves e não graves e também de todas  as RAM 

não descritas, mesmo que não se incluam na categoria de grave [38].  

 

6.4.3 Identificação de medicamentos  

No CHBV, para além existirem vários medicamentos com nomes e embalagens similares, um mesmo 

medicamento pode ter diversas vias de administração e dosagens, assim como alguns desses medicamentos 

necessitam de uma prévia diluição antes de serem administrados ao doente. Desta forma, para diminuir os erros 

de medicação aquando da dispensa e da administração, implementou-se, há relativamente pouco tempo, em 

todos os SC, de acordo com a Norma 014/2014 e a Norma 020/2014 da Direção Geral de Saúde, um plano de 

identificação dos medicamentos que consiste em etiquetas nas quais são incluídos vários símbolos, cada um 

com a sua regra, de acordo com a substância ativa em causa. O símbolo diz respeito a medicamentos 

de alto risco, isto é, medicamentos que têm um potencial risco de causar danos graves ou mesmo fatais aquando 

da sua incorreta utilização. O símbolo aplica-se a soluções concentradas que necessitem de diluição. O 

símbolo aplica-se a todos os medicamentos que estão disponíveis em mais do que uma dosagem. O 

símbolo aplica-se aos medicamentos “Look-alike-Sound-alike”, ou seja, medicamentos que possuem o 

nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante a outros existentes e que podem ser confundidos, sendo 

uma das causas mais comuns associadas a eventos relacionados com a medicação. Para além disto, a cada 

grupo farmacoterapêutico corresponde uma cor de etiqueta [39,40]. 
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6.5 Comissões e suas atividades  

Salienta-se a importância do farmacêutico na vida e dinâmica dos hospitais, pelo contributo e intervenção 

importantes que desempenham, com a participação em diferentes tipos de comissões técnicas através das quais 

têm possibilidade de reafirmar o seu contributo para a melhoria dos serviços prestados ao doente. 
 

6.5.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

No âmbito das competências, composição e modo de funcionamento, as comissões de Farmácia e 

Terapêutica hospitalares regem-se pelo Despacho n.º 1083/2004 de Sua Excelência, o Senhor Ministro da 

Saúde, datado de 1 de dezembro de 2003 e publicado no Decreto Regulamentar n. º14 de 17 de janeiro de 2004 

[41]. 

A CFT do CHBV é constituída por três médicos e três farmacêuticos, nomeados pelo CA sob proposta 

do diretor clínico, por elementos provenientes de estabelecimentos e serviços do SNS e de outras instituições 

e ainda por outras personalidades de reconhecido mérito. A comissão é presidida pelo diretor clínico ou por 

um médico por si designado. A comissão reúne obrigatoriamente com periodicidade mensal, sem prejuízo de 

poder reunir sempre que o Presidente a convoque [41].  

No âmbito das suas competências, a CFT atua como um órgão consultivo e de interligação entre os 

serviços de prestação de cuidados e os SF que vela pelo cumprimento do Formulário Nacional Hospitalar e 

suas adendas ou exclusões. Compete-lhe avaliar os protocolos terapêuticos em uso nas unidades de prestação 

de cuidados e pronunciar-se, dentro do respeito pelas regras deontológicas e sob solicitação do diretor clínico, 

sobre a correção da terapêutica prescrita aos utentes e dar parecer sobre novos medicamentos a adquirir. 

Informa sobre os planos de aquisição de medicamentos e orienta o seu consumo, pondo em prática uma política 

de informação sobre medicamentos. Para além destas atribuições, a CFT aprecia, com cada serviço hospitalar, 

os custos da terapêutica que, periodicamente, lhe são submetidos, onde se incluem os que respeitam à 

medicação “cedida em ambulatório” e elabora a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos 

serviços de ação médica. Nesta última situação a ação é sempre sujeita à emissão prévia de parecer obrigatório 

pelo diretor dos SF do CHBV [42].  

 

6.5.2 Comissão de Ética  

Como órgão multidisciplinar, consultivo e independente de apoio ao CA, aos profissionais de saúde e aos 

utentes, compete a esta comissão pronunciar-se sobre aspetos de natureza bioética, próprios de um centro 

hospitalar com atividades assistenciais, de ensino e, também, de investigação. 

A comissão rege-se pelo DL n.º 97/2005, de 10 de maio, e pela Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto e pelo 

DL n.º 102/2007 de 2 de abril, e é constituída por sete membros; entre eles médicos, enfermeiros, juristas, 

teólogos, psicólogos e sociólogos [43].  

De acordo com a lei, a Comissão de Ética para a Saúde tem como objetivo lutar pela salvaguarda da 

dignidade e integridade humanas, pelos padrões éticos no exercício da atividade médica, pronunciar-se acerca 

dos pedidos de realização dos ensaios clínicos e da sua execução, mas também acerca da sua suspensão ou 

revogação. 

Cabe também a esta comissão zelar pela observância de padrões de ética no ensino e no exercício das 

ciências médicas, na prática de cuidados e na investigação, de forma a proteger e garantir a dignidade e 

integridade humanas e salvaguardar o exercício do consentimento como base do respeito pela autonomia de 
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vontade, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática biomédica que envolvam questões de ética e 

emitindo pareceres sobre os mesmos [43].  

 

6.5.3 Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) 

O PPCIRA integra profissionais, nomeados pelo CA, sob proposta do diretor clínico e, aos quais compete 

a vigilância epidemiológica, a elaboração e a monotorização do cumprimento de normas e recomendações de 

“Boas Práticas”, a formação e a informação aos profissionais de saúde, utentes e a consultaria e apoio nesta 

área. A composição da equipa responsável pelo PPCIRA e suas competências regem-se pelo Despacho n.º 

15432/2013 de 26 de novembro [44,45].  

6.6 Atividades desenvolvidas 

Durante as semanas do estágio, acompanhei os vários farmacêuticos nas suas funções, enquadrando-me 

nas suas diferentes áreas de atuação e realizando todas as atividades que me foram sugeridas.  

A primeira semana iniciou-se pela apresentação da farmácia e de todos os profissionais envolvidos, pela 

Dra. Isabel Rosete, diretora técnica. De seguida e, durante o resto da semana, fiquei sob orientação da Dra. 

Cristina Pires, que me falou sobre a comissão que integra, a CFT, e me explicou a implementação do sistema 

Pyxis® no CHBV, bem como de outros sistemas de distribuição de medicamentos existentes. Para além disto, 

integrei-me no sistema da DIDDU, nomeadamente na validação, sempre supervisionada, das prescrições 

médicas e na verificação dos mapas terapêuticos; preparei envelopes de medicação para dispensa em cirurgia 

de ambulatório e participei na elaboração do formulário do CHBV, para posterior aprovação pela CFT do 

hospital.  

Na segunda semana, fiquei sob orientação da Dra. Patrícia Barbosa, que me elucidou acerca do programa 

que integra, o Programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos. Também 

participei na realização, receção e conferência de encomendas, no controlo dos PV, procedendo à recolha de 

todos os medicamentos cujo prazo de validade expirou e sinalizando aqueles cujos PV terminavam no mês 

seguinte, na preparação de envelopes para a cirurgia de ambulatório e na DIDDU, na validação das prescrições 

médicas e na preparação das malas para alguns serviços clínicos. Nesta semana assisti a uma formação acerca 

de um estudo sobre a eficácia e segurança dos anticoagulantes rivaroxabano e apixabano na prevenção de 

eventos trombóticos.  

Na terceira semana, fiquei sob orientação da Dra. Filipa Loreto, com a qual tive conhecimento do circuito 

e da legislação dos MPE. Nessa semana, fiz o controlo dos stocks dos CTX e dos MPE, nomeadamente a 

contagem dos stocks e a verificação dos prazos de validade; observei os protocolos existentes ao nível da 

Oncologia e preparei a medicação para o Hospital de Dia; participei na correção das receitas do ambulatório e 

também participei na validação das prescrições médicas. 

Na quarta semana, fiquei sob orientação da Dra. Michele Silva, que me facultou as normas da Direção-

Geral de Saúde para os medicamentos de alerta máximo e para os medicamentos com nome ortográfico, 

fonético ou aspeto semelhantes, bem como os protocolos do hospital para essa situação. Para além disso, 

participei na elaboração de uma lista de medicamentos existentes na farmácia, com o laboratório, forma 

farmacêutica, dosagem, reconstituição, diluição/administração, estabilidade após reconstituição e 

compatibilidades/incompatibilidades com soluções e durante a administração, utilizando os Resumos das 

Características dos Medicamentos como base; participei na distribuição de medicamentos a doentes de 
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ambulatório, li os protocolos do hospital acerca da instalação do Pyxis® e consequente reposição dos níveis e 

o Guia de Preparação e administração de medicamentos por via parentérica” (Dinis, 2010); preparei ainda 

os envelopes para a cirurgia de ambulatório e participei nos processos de validação das prescrições médicas. 

Na quinta semana fui orientada pela Dra. Cristina Mautempo, que me elucidou sobre os ensaios clínicos 

a decorrer no CHBV, no que diz respeito à legislação aplicável, aos tipos de ensaio em estudo, à terminologia, 

objetivos, entre outros. Para além disso, tomei conhecimento detalhado sobre a preparação de manipulados no 

laboratório do CHBV, nomeadamente protocolos e fichas de preparação. Durante essa semana fiquei a 

conhecer profundamente a unidade de ambulatório, desde o tipo de patologias para as quais a medicação é 

dispensada, como o atendimento per si. Por fim também procedi a uma intensa validação de prescrições 

médicas, sob a supervisão da Dra. Cristina 

Na penúltima semana fiquei sob orientação da Dra. Ana Rocha. Contudo, no primeiro dia, estive com a 

Dra. Isabel, com quem não só observei a diversidade de processos de seleção e aquisição de medicamentos, 

como também tive a oportunidade de estar presente nas reuniões da referida farmacêutica, aquando da visita 

de médicos e delegados de informação médica. Durante o resto da semana, visitei os serviços de Pediatria e 

Obstetrícia, onde verifiquei a existência dos Armazéns Avançados. Para além de continuar a validar as 

prescrições médicas, procedi à elaboração de etiquetas, de acordo com as novas normas definidas de 

identificação de medicamentos, para o hospital de Estarreja. 

Na última semana, fiquei sob orientação do Dr. Ricardo Leitão, com quem visitei todos os serviços pelos 

quais é responsável. 

Ao longo do estágio, realizei o documento Guia de Acolhimento ao Estagiário – CHB, presente no anexo 

9, que estabelece orientações para o funcionamento do estágio em contexto de farmácia hospitalar, em 

conformidade com as normas programáticas previstas nas várias instituições do ensino superior frequentadas 

pelos estagiários. Neste guia, são descritas, de forma sucinta, as várias etapas do percurso do estagiário na 

farmácia hospitalar: acolhimento, integração e, posteriormente, desenvolvimento de atividades nos vários 

setores que a integram. Pretende-se assim que este manual seja útil a todos os intervenientes, constituindo 

assim um instrumento pedagógico eficaz na coordenação das atividades do Estágio Curricular, em ambiente 

hospitalar.  
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7 Conclusão 

Todas as experiências profissionais e pessoais pelas quais passei durante o meu estágio, concretizaram o 

que tinha idealizado, superando mesmo as minhas expectativas. 

Nesta Unidade Curricular, tive a oportunidade de observar e participar diariamente nas práticas do 

farmacêutico hospitalar, o que me permitiu aperceber da importância deste profissional, nas várias fases do 

circuito do medicamento e ficar ciente da diversidade de funções geridas pela equipa multidisciplinar onde o 

farmacêutico está inserido. A existência da CFT é um exemplo dessa multidisciplinaridade e permite ao 

farmacêutico participar na discussão de decisões relevantes para o exercício das suas atividades e, 

consequentemente, em benefício da saúde do doente. Sem dúvida que uma comunicação eficiente entre todos 

os profissionais de saúde é fundamental para a prestação criteriosa de cuidados de saúde ao doente, objetivo 

central neste processo. 

Gostaria de ter podido realizar mais trabalho autónomo como, por exemplo, a produção de um manipulado 

no laboratório. Também considero que o seguimento farmacoterapêutico dos doentes do hospital é escasso, 

pois a “visita farmacêutica” não tem, neste momento, um lugar de destaque no CHBV, constituindo isto um 

constrangimento à intervenção do farmacêutico hospitalar, no seio da equipa médica que acompanha o doente.  

Neste relatório, dei a conhecer uma pequena parte do que foram para mim estes dois meses, em que me 

integrei, empenhei, estudei e desenvolvi as minhas capacidades de pesquisa e o pensamento crítico.  

Realizei um documento, o “Guia de Acolhimento ao Estagiário – CHBV”, uma vez que considero que 

esta unidade curricular é a que mais contextualiza o estudante para a realidade da profissão farmacêutica e, por 

considerar que se trata de um desafio para a maior parte dos estudantes do MICF, acredito que uma integração 

e um acompanhamento adequados são cruciais para a formação e sucesso de futuros profissionais. 

Por fim, todas as atividades que realizei durante o estágio mostraram-me que ser farmacêutico é uma 

profissão de grande responsabilidade e que me sinto honrada por ir desempenhá-la.  
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9.1 Anexo 1 - Planta dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
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9.2 Anexo 2 - Folha de justificação com a contextualização da antibioterapia 

 

 

 



 

Mariana Órfão Relatório de Estágio Profissionalizante           2016/2017 28 

 

9.3 Anexo 3 - Anexo X 
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9.4 Anexo 4 - Termo de responsabilidade 
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9.5 Anexo 5 - Via Farmácia do formulário para requisição de hemoderivados 
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9.6 Anexo 6 - Via Serviço do formulário para requisição de hemoderivados 
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9.7 Anexo 7 - Ficha de preparação 
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9.8 Anexo 8 - Formulário de notificação do Sistema Nacional de Farmacovigilância 
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9.9 Anexo 9 - Guia de Acolhimento ao Estagiário - CHBV 
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