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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é composto por nove semestres, durante 

as quais são lecionadas aulas, e um último, no qual temos a oportunidade de pôr em prática os 

conhecimentos até então adquiridos. Esta componente, denominada de estágio 

profissionalizante, tem como principal objetivo a integração dos estudantes num ambiente 

profissional, de forma a que possam completar a sua formação através do contacto direto com a 

comunidade (os utentes, principalmente), mas também com o próprio medicamento. Durante 

este processo são instigadas as competências para resolver os problemas do dia-a-dia mas, e 

acima de tudo, é demonstrada e incutida a responsabilidade que o farmacêutico possui enquanto 

agente ativo na propagação do uso racional do medicamento, bem como na prevenção e no 

controlo de determinadas patologias.  

O meu estágio foi realizado na Farmácia da Boa Hora, no Porto, durante os meses de março 

a junho de 2007, sob a orientação da Dra. Catarina Rodrigues. Durante este período, para além 

do acima mencionado, adquiri competências relativamente à gestão da farmácia, realização de 

encomendas, organização e controlo de medicamentos e produtos de saúde, preparação de 

manipulados e validação de receitas médicas, entre outros itens. Para além disso, foi-me 

possível reconhecer o valor do farmacêutico, durante o atendimento ao utente, através da 

confiança nele depositada. Deste modo, torna-se crucial que o profissional de saúde esteja 

seguro e confiante dos seus conhecimentos científicos, assim como a par de todos os 

medicamentos disponíveis no seu local de trabalho. O aconselhamento farmacêutico deve ser 

sempre tido em conta porém, tal como me foi ensinado, só é valido se foi executado sem conflitos 

de interesses e humana e objetivamente. 

O presente relatório descreve, então, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas ao 

longo de quatro meses, apresentando-se dividido em duas partes. Na primeira é feita uma 

abordagem das atividades desenvolvidas diariamente na farmácia, através das quais me foi 

possível enriquecer o meu conhecimento neste setor. Para além disso, é exposta a organização 

e a estrutura na qual assenta a Farmácia da Boa Hora. Relativamente à segunda parte, são 

apresentados os dois principais projetos que desenvolvi, salientando os principais objetivos, 

resultados e conclusões. Embora com intuitos diferentes, já que um se relaciona com 

controlo/descontrolo de parâmetros capazes de influenciar o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e outro foca-se mais no medicamento, principalmente nos cuidados que a 

população detém no seu acondicionamento em casa, na sua rejeição e na quantidade de 

embalagens disponíveis nos respetivos lares, os dois têm um objetivo comum: educar os utentes 

para que estes diminuam número de fatores capazes de colocar a sua saúde e, inclusivamente, 

a própria vida, em risco. 
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Introdução 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, presenteia os seus alunos com a possibilidade de realizarem um estágio 

profissionalizante, com a duração de pelo menos 4 meses, em farmácia comunitária. Esta desafiante 

proposta, para além de nos permitir contactar com o mercado de trabalho, pretende que coloquemos 

em prática todos os conhecimentos científicos adquiridos ao longo de 5 anos de curso. Apenas 

desta forma poderemos dizer que estamos aptos, a realizar a nossa profissão com todo o rigor e 

profissionalismo a que ela exige. 

Ao longo dos tempos, o papel do farmacêutico na sociedade tem sofrido algumas alterações, 

tendo deixado de ser visto meramente como um vendedor. O seu contributo, através da prestação 

de serviços para controlar problemas de saúde pública e o seu empenho no aconselhamento 

farmacêutico, de forma a melhorar e a assegurar a qualidade de vida dos utentes, têm sido, aos 

poucos e poucos, reconhecidos. Porém, terão de ter assertividade e confiança nas tarefas que 

desempenham, assim como um lado cativante e de bom ouvinte de forma a conseguirem 

compreender o utente e para que este cumpra o que lhe foi recomendado. 

Tive o prazer de realizar o meu estágio em farmácia comunitária na Farmácia da Boa Hora 

(FBH), no Porto, tendo como orientadora a Dra. Catarina Rodrigues, atual diretora técnica. Durante 

os 4 meses (março a junho) que lá permaneci aprendi muito como profissional, mas também como 

pessoa. Neste relatório expresso um pouco do que assimilei e vivenciei, estando as principais 

tarefas demonstradas, cronológica e sistematicamente, no Anexo 1.  

 

Parte l: A Farmácia da Boa Hora 

 

1. A Farmácia da Boa Hora: Espaço e Funcionamento 

1.1 Localização geográfica 

A FBH localiza-se na Rua da Boa Hora, nº80, na freguesia de Cedofeita, no Porto. Sedeada no 

centro histórico da cidade e próxima do Centro Materno Infantil do Porto, do Centro Hospitalar do 

Porto e da Unidade de Saúde Familiar Bom Porto, a FBH possui, assim, uma posição estratégica. 

O facto de estar inserida numa zona habitacional oferece-lhe um ambiente muito familiar. 

 

1.2 Horário de funcionamento 

A FBH cumpre a legislação e encontra-se aberta, ininterruptamente, todos os dias úteis das 9h 

às 21h, e aos sábados das 9h às 18h (Anexo II) [1]. O horário contínuo e mais alargado é uma mais-

valia para o utente, dado que lhe aumenta as oportunidades de satisfazer as suas necessidades. 

Relativamente aos domingos e aos feriados, a FBH encontra-se encerrada. Nos dias em que a 

Farmácia está destacada para fazer serviço permanente, esta encontra-se aberta ao público durante 

24 horas, sendo a dispensa realizada através de um póstigo. 

Ao longo do estágio foi-me proposto executar vários turnos, à exceção do da noite, o que me 

permitiu analisar a oscilação de fluxo de utentes e verificar que, apesar de incerto, o fim da manhã 

e do meio da tarde em diante são as alturas do dia com mais afluência.  
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1.3 Instalações, a sua organização e equipamentos existentes 

O espaço físico onde a FBH se insere cumpre os requisitos descritos na legislação [2-4]. 

 

1.3.1 Espaço exterior 

A fachada da FBH detém um letreiro com a inscrição “Farmácia“, bem como uma “cruz verde” 

[3] (Anexo III). Esta apresenta-se iluminada quando a farmácia se encontra de serviço e possui um 

painel digital, onde circula a informação relativa ao horário de atendimento. Entre a montra e a porta 

de entrada, que pode ser adaptada para permitir o acesso de indivíduos de mobilidade reduzida, 

encontra-se uma caixa de dispensa de preservativos em funcionamento permanente. É possível, 

externamente, identificar ainda a direção técnica (Anexo IV). Ao longo do estágio, em colaboração 

com outros elementos da equipa de trabalho, participei na elaboração de montras, nomeadamente 

na relativa à Páscoa, em duas campanhas promocionais das marcas Vichy® e Elancyl®. Entre a 

porta exterior e a interior encontra-se também o contentor do Valormed. 

 

1.3.2 Espaço interior 

Com apenas um piso térreo, a FBH possui uma sala de atendimento ao público, um armazém, 

um gabinete de boas práticas, instalações sanitárias e um laboratório, tal como o descrito no Artigo 

2º, do anexo l, da Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de Novembro. Apesar do seu tamanho reduzido, 

é capaz de prestar, com excelência, “…cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-

científica…”, servindo “…a comunidade sempre com a maior qualidade.” [2]. 

A primeira divisão com que o utente tem contacto, sempre que entra na FBH, é a zona de 

espera, onde estão expostos alguns dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

(Anexo V). Estes encontram-se organizados consoante a sua sazonalidade e estão agrupados de 

acordo com as necessidades do consumidor. Juntamente com os medicamentos veterinários, todos 

os MNSRM estão localizados atrás do balcão. Já os produtos de dermocosmética, os artigos de 

puericultura, os suplementos alimentares, os produtos de alimentação especial e de higiene oral 

estão expostos ao alcance do utente. Quanto aos dispositivos médicos, estes podem ou não estar 

expostos nas prateleiras. Todos os medicamentos visíveis numa farmácia têm de ser, apenas, 

MNSRM e a sua disposição, tal como ocorre com os produtos de saúde, tem de cumprir 

determinadas regras. Na penúltima semana do mês de Março, colaborei na reorganização de todos 

os MNSRM, bem como de alguns produtos de saúde, nomeadamente os de higiene íntima e 

corporal, expostos na FBH. Para além disso, identifiquei todas as prateleiras com a 

área/sintomas/sinais que os medicamentos e produtos que aí se encontravam se destinavam.  

Lateralmente à entrada, está ainda à disposição dos utentes um equipamento automático 

capaz de fazer a medicação do peso, altura, pressão arterial (PA) e ritmo cardíaco, assim como o 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) (Anexo VI). Dado o tamanho reduzido e a afluência 

moderada que a FBH possui, o sistema de dispensa de senhas não se encontra em vigor.  

A área destinada ao atendimento é composta por um único balcão corrido com separadores 

físicos capazes de criar três zonas contiguas. Cada uma delas é composta por um computador com 
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o sistema informático em uso (Sifarma 2000®), um leitor de cartão de cidadão, um leitor ótico de 

código de barras, uma impressora, uma caixa registadora e um terminal de multibanco (Anexo VII). 

Lateralmente a um dos balcões, existe o gabinete das boas práticas (Anexo VIII) destinado à 

prestação de serviços de saúde [5], tais como medição da glicemia e do colesterol total (CT) e, mais 

recentemente, a interpretação de testes de gravidez. Este local encontra-se devidamente equipado 

com todo o material destinado à determinação dos referidos parâmetros bioquímicos. Para além 

disto, é aqui que se presta apoio nutricional e que são administradas algumas vacinas e injeções, 

pela diretora técnica. Por ser um lugar mais recatado, é também utilizado por alguns utentes para 

partilhar a sua história clínica, caso se sintam constrangidos a faze-lo ao balcão.  

Atrás do balcão e sob o lado esquerdo encontra-se um escritório (Anexo IX), destinado à 

direção. Algumas reuniões, assim como formações rápidas, são lecionadas nesta divisão. Tal 

ocorreu durante o meu estágio, com o grupo Medinfar, onde foram clarificados mecanismo de ação 

e situações em que se deve proceder ao aconselhamento de determinados MNSRM, existentes na 

FBH. Foi-me ainda apresentado um dispositivo médico novo - o Lamicreme®.  

Em oposição, atrás do balcão e sob o seu lado direito localiza-se a área onde se procede à 

receção e à verificação das encomendas - tarefa por mim executada com bastante regularidade - 

assim como à devolução dos medicamentos e produtos de saúde. (Anexo X). Esta é composta por 

uma bancada, um computador, um leitor ótico de código de barras, uma impressora de etiquetas 

para a marcação dos manual dos preços e um conjunto de estantes com capas onde se encontra 

toda a documentação e faturação relacionada com as encomendas. 

No que concerne ao armazenamento, os medicamentos podem, consoante as suas 

características de estabilidade descritas no Resumo das Características do Medicamentos, estar 

armazenados no frigorífico (a uma temperatura entre os 2⁰C e os 8⁰C, controlado por um sensor 

térmico) ou então à temperatura ambiente (nunca sujeitos a mais de 25⁰C). No último caso, os 

medicamentos são arrumados em gavetas, consoante a sua forma farmacêutica (FF) e, dentro desta 

categoria, sempre por ordem alfabética. Há duas zonas de arrumação: uma mais perto do balcão 

de atendimento, que se destina às FF sólidas dos medicamentos genéricos (MG), organizados por 

ordem alfabética da respetiva designação comum internacional (DCI). Para além disso, aí há ainda 

áreas reservadas para algumas FF líquidas (como é o caso dos xaropes), assim como para outras 

FF sólidas (como os suplementos alimentares). Nos períodos de maior adesão, alguns 

medicamentos sazonais podem, também, encontrar-se nesta secção. A outra zona de arrumação é 

mais afastada do balcão e é lá que se encontra a restante medicação, mais uma vez armazenada 

por ordem alfabética. Aí, ela está organizada segundo as seguintes categorias: gotas orais, nasais 

e auriculares; pomadas, cremes e géis; FF de uso retal (supositórios, enemas e pomadas); pós e 

granulados; pomadas de uso oftálmico e colírio; ampolas bebíveis; injetáveis; FF de uso vaginal 

(óvulos, enemas, cremes, géis, pomadas e comprimidos); sistemas transdérmicos; comprimidos e 

cápsulas e, por fim, produtos associados ao protocolo de diabetes (tiras e lancetas). Nesta zona da 

FBH, numa gaveta não identificada, encontram-se ainda os estupefacientes e os psicotrópicos.  

Algum stock de medicação, assim como determinados dispositivos médicos e produtos de 

dermocosmética em excesso, são arrumados em estantes ou ainda num armazém (Anexo XI). 



Relatório de Estágio Profissionalizante l Farmácia da Boa Hora 
  

4 

 

Contiguamente com as instalações sanitárias, encontra-se o local onde se procede à 

elaboração dos manipulados (Anexo XII). Nos armários aí existentes é possível encontrar as 

matérias-primas, bem como todo o material necessário à execução desta tarefa. Nas estantes pode-

se encontrar capas com toda documentação necessária à preparação de manipulados, 

nomeadamente: fichas de preparação, bibliografia, folhas de cálculo de preços e folhas de controlo 

de entrada e de saída de matérias-primas. A superfície de trabalho está de acordo com o volume 

de trabalho, “…as formas farmacêuticas e a natureza dos produtos…” [6]. 

 

1.4 Recursos Humanos 

A equipa técnica é proporcional às reduzidas dimensões da FBH. Assim, é fulcral que cada 

membro cumpra devidamente as tarefas que lhe são incumbidas, sem sobrecarregar os colegas, 

obrigando a que haja uma excelente coordenação e organização do grupo. Durante o meu estágio, 

tive o prazer de trabalhar com a Dra. Catarina Rodrigues (diretora técnica da FBH) e com as técnicas 

D. Carolina Neves, Marta Lopes, Eliana Moreira e Sónia Florêncio, esta última apenas durante 3 

meses. A equipa contava ainda com a colaboração de duas nutricionistas. Nos últimos 2 meses do 

meu estágio, a FBH acolheu ainda a Bruna Teixeira para fazer um estágio curricular do secundário. 

A direção da FBH cabe à firma Saraiva e Peliteiro, Lda., da qual fazem parte um economista e vários 

farmacêuticos, nomeadamente, o Dr. Paulo Sousa e a Dra. Lara Ornelas. Deste modo, a FBH 

cumpre os requisitos presentes na legislação vigente, tanto ao nível do rácio de farmacêuticos, como 

relativamente aos proprietários da farmácia [3, 7].  

Durante o meu estágio fiquei incumbida de entregar medicação ao domicílio - nomeadamente 

um utente inválido que não consegue sair de casa e a uma utente que se encontrava com uma 

grave lesão num pé -  mas também a um lar. Note-se que em ambas as situações não era eu que 

preparava a medicação, apenas a transportava. Porém, estes exemplos demonstram a confiança 

depositada entre os membros da equipa de trabalho. 

 

1.5 Utentes 

Devida à proximidade com o Centro Materno Infantil do Porto e com a Unidade de Saúde 

Familiar Bom Porto, a FBH recebe, frequentemente, algumas pessoas direcionadas destes serviços 

de saúde. Porém, na grande maioria, os utentes da farmácia são residentes na zona habitacional 

onde esta se insere. Esta diversidade, aliada à presença de alguns turistas, permitiu-me aprender 

também com os próprios utentes. Um desses casos ocorreu com um senhor que me pediu um saco 

de esterilização de biberões para o micro-ondas. Como os dois desconhecíamos a existência deste 

produto, vi-me obrigada a fazer uma pesquisa mais aprofundada e a entrar em contacto com os 

fornecedores, acabando por solucionar eficazmente esta situação.  

O perfil geral do utente que vai à FBH é o de uma pessoa que vive nas redondezas, com mais 

de 50 anos, fidelizada e polimedicada com medicação crónica. Em algumas situações tive, 

inclusivamente, que ajudar os utentes a escolher qual a medicação que levariam e necessitei de 

fazer um controlo mais rigoroso relativamente à frequência com que adquiriam os medicamentos.  
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Durante as primeiras semanas em que estive no atendimento, senti alguma dificuldade, uma 

vez que os utentes já estão muito familiarizados com a equipa técnica da FBH, sendo difícil, para 

alguns deles, sentirem-se à vontade e seguros com o meu aconselhamento. Porém, depois de 

ultrapassadas estas primeiras barreiras, desenvolvi uma ótima ligação com algumas das pessoas 

vão à FBH, tendo tido, inclusivamente, uma despedida bastante emotiva.    

 

1.6 Estratégias de Marketing  

A FBH dispõem de uma página oficial no facebook, na qual informa os utentes sobre as 

promoções e menciona alguns produtos novos, disponíveis no seu espaço físico. Informações como 

a localização, contactos telefónicos e dicas de saúde podem, ainda, ser lá encontradas.  

Para além disto, a FBH presenteia os seus utentes com um cartão de fidelização (Anexo XIII), 

no qual se acumula dinheiro (uma percentagem em relação aos MNSRM e outra para os MSRM, 

que diferem caso o cartão seja ou não VIP). Porém, os utentes só podem descontar este dinheiro 

em MNSRM. Outra opção em vigor é a aplicação de um desconto de 10% no momento da compra. 

No penúltimo dia do meu primeiro mês de estágio fui distribuir, nas caixas de correio existentes 

nos quarteirões próximos da FBH, panfletos com informação relativa à dieta Easyslim® incluindo 

um convite, pela marca, para a participação num rastreio nutricional, na farmácia.  

 

2. Gestão da Farmácia  

A dispensa de medicação é uma das causas que leva a que as farmácias sejam locais de 

promoção da saúde e do bem-estar da população. Para tal, é necessário uma gestão económica e 

orçamental afincada, de forma a garantir que ela está disponível para o utente, quer qualitativa quer 

quantitativamente, e na altura certa. 

 

2.1.1 Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FBH é o Sifarma® 2000 desenvolvido pela Global Intelligent 

Technologies, com o apoio da Apoio da Associação Nacional de Farmácias. Cada pessoa tem um 

código com o qual trabalha, tendo-me sido atribuído um especialmente para mim – Estagiário.  

Durante a dispensa da medicação o farmacêutico, pode aceder a todas as informações 

relativas ao produto em questão, nomeadamente as interações, a posologia, as contra-indicações 

e as ações terapêuticas. Para além disso, existem páginas que discriminam toda a medicação que 

uma dada pessoa leva. Esta mais valia permite um acompanhamento mais próximo do utente tendo 

eu, inclusive, recorrido a ela, frequentemente, durante o estágio. Para além do mencionado, o 

Sifarma® possibilita, para cada medicamento e produto de saúde: estabelecer um stock máximo e 

mínimo, analisar o histórico de movimentos - que vai desde a sua aquisição (entrada no sistema) 

até à sua venda (saída do sistema), verificar as condições de compra, efetuar diretamente a sua 

encomenda, executar devoluções ou rececionar a entrada de encomendas, consultar o preço de 

venda à farmácia, o preço de venda ao público (PVP) e verificar o prazo de validade (PV).Assim 

sendo, há uma maior facilidade em nos apercebermos das necessidades da farmácia, 

nomeadamente dos produtos em falta, bem como dos stocks existentes. 
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2.2  Gestão de stocks 

Para que uma farmácia seja bem sucedia e autossustentável é necessário que se saiba gerir 

os produtos que se encontram no seu espaço físico, ou seja, os stocks. Assim, é importante ter em 

conta as condições de compra (descontos ou bonificações), a rotatividade e sazonalidade dos 

produtos, o espaço disponível para o armazenamento, a resposta às necessidades dos utentes e a 

publicidade mais recente e frequente – durante o estágio chegaram, inclusivamente, a perguntar-

me se não tínhamos ”…aquele produto que aparece muitas vezes na televisão…”. Um dos pontos 

ainda a considerar é a determinação de um limite de stock máximo, e de outro mínimo, realistas. A 

verificação dos stocks, quer fisicamente, quer informaticamente deve ser feita regularmente, de 

forma a garantir a rentabilidade financeira e económica da farmácia, evitando ao máximo prejuízos. 

 

2.3 Encomendas 

2.3.1 Realização e diferenciação das encomendas 

As encomendas podem dividir-se em dois grupos: as diárias e as instantâneas. As primeiras, 

de volume consideravelmente superior, resultam da gestão dos stocks (quando o produto atinge o 

stock mínimo é despoletado um pedido de encomenda, apesar de este necessitar de validação final 

pelo utilizador) e garantem que os medicamentos base da farmácia estejam sempre disponíveis. A 

sua execução é feita informaticamente e são recebidas tantas encomendas quantas aquelas que se 

fazem por dia (3 para cada fornecedor), de forma a repor o que foi vendido no período anterior.  

Relativamente às segundas, estas resultam da inexistência, na farmácia, de um medicamento 

ou produto de saúde solicitado durante um atendimento. Assim, via telefone ou computador, entra-

-se em contacto com os fornecedores e encomenda-se o produto nas quantidades específicas 

sendo, por isso, uma tarefa personalizada e pontual. O responsável pelo atendimento ainda tem de 

apontar: o seu nome, data, nome do cliente e o respetivo contacto telefónico, assim como o 

fornecedor a que se realizou o pedido, e a descrição qualitativa e quantitativa do produto a 

encomendar. Quando este chega associa-se o papel ao produto, que permanece na FBH durante 

um tempo limitado, para que não se criem stocks desnecessários. Caso o utente não o venha 

levantar, acaba por ser devolvido. 

Para além deste dois tipos de encomendas, pontualmente, também assisti a entregas muito 

volumosas, onde vinham grandes quantidades de cada um dos produtos. Estas resultavam do 

contacto direto com os laboratórios ou com delegados de propaganda médica, e dependiam das 

condições de compra (descontos e bonificações)  apresentadas. 

2.3.2. Fornecedores 

Durante o meu período de estágio, os dois fornecedores principais e diários da FBH eram a 

Alliance Healthcare® e a Botelho Rodrigues®. Para cada um deles chegavam três encomendas 

diárias, havendo horários estipulados quer para a realização da encomenda informaticamente, quer 

para a sua entrega. No caso de se tratar de uma encomenda instantânea, recorria-se, como primeira 

opção, à Alliance Healthcare® e à Botelho Rodrigues ® para tentar satisfazer o utente e, consoante 

a vantagem económica apresentada, optava-se por uma delas. Para além disso, existem outros 

fornecedores com os quais a FBH pontualmente trabalhava, como é o caso da Greenmed®. Ao 
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longo do estágio fui deparada com a necessidade de contactar um fornecedor que não pertencia ao 

leque daqueles que habitualmente a FBH trabalha e analisar as condições de compra do produto 

XpertSun Perfection®. Isto ocorreu dado que necessitava de encontrar uma alternativa para os 

pinceis com pó bronze e fator de proteção solar 50+, da ISDIN®, que se encontravam esgotados. 

No final, acabamos por adquiri uma caixa com oito produtos, que foram vendidos com sucesso.    

 

2.3.3 Receção e conferência de encomendas 

A receção de encomendas é uma etapa fulcral no dia-a-dia da farmácia, tendo sido 

precisamente por aqui que comecei o meu estágio (tendo-o continuado a fazer sempre que fosse 

necessário). Esta tarefa permitiu-me ter um maior contacto com os produtos de saúde e com os 

medicamentos, tanto ao nível da seu aspeto e FF, como no estabelecimento da correlação entre a 

DCI e as várias designações comerciais. Era-me, inclusive, incentivado a que abrisse as caixas e 

que lesse, também, as bulas o que, é favorável para conhecer o que se comercializa na FBH. 

Quando as encomendas chegam à farmácia em contentores de plástico – “banheiras”-, a 

primeira coisa a fazer é colocar os medicamentos termolábeis, transportados em locais próprios, no 

frigorífico, para que a sua estabilidade físico-química permaneça. As encomendas fazem-se sempre 

acompanhar de uma fatura (original e duplicado) (Anexo XI1), onde se pode encontrar o nome do 

fornecedor, o nome da FBH, o número da encomenda, o que foi pedido, assim como os produtos e 

medicamentos em falta, com a devida justificação. No ato da entrega um funcionário da FBH tem 

de assinar e, por vezes carimbar, um documento que os funcionários das fornecedores trazem. 

Após a entrega da encomenda, passa-se à etapa seguinte: a conferência. Com auxílio do 

Sifarma 2000®, e após a seleção do fornecedor e da encomenda adequadas, bem como a 

introdução do código da fatura e do valor monetário da mesma, dá-se a entrada dos produtos por 

leitura ótica. Durante esta fase verifica-se o PV,o estado da embalagem secundária e o PVP (nos 

MSRM). Antes de dar por terminada a receção da encomenda, tem de se confirmar se as 

quantidades, as bonificações e os descontos foram introduzidos corretamente. No que concerne 

aos MNSRM e aos produtos de saúde, dado que não têm preço marcado, é ainda obrigatório 

calcular o PVP com base no PVF, no imposto sobre valor acrescentado e nas margens estipuladas 

pela farmácia. Após esta decisão, são impressas, e depois, coladas as respetivas etiquetas. 

Quando um produto ou um medicamento chega à farmácia danificado, a apresentar 

inconformidades ou quando existem erros na fatura, deve ser feita, imediatamente, uma reclamação. 

Esta situação ocorreu comigo, quando a estava a dar entrada de uns medicamentos de frio e 

deparei-me com a banheira toda alagada, acabando por molhar e danificar os produtos em questão. 

Assim, vi-me obrigada a ligar para o fornecedor que enviou os produtos e a fazer um reclamação.. 

Outra situação que pode ocorrer quando se receciona encomendas é a existência de produtos 

com stock negativo. Isto resulta da entrega de um medicamento que foi pedido por uma encomenda 

instantânea, mas que já ficou pago. Nestes casos tem de existir um papel com o nome do utente, a 

data, quem o atendeu, a descrição qualitativa e quantitativa da encomenda e o fornecedore 

contactado, colado na parede que tem este fim. De seguida coloca(m)-se esse(s) produto(s) num 

saco, associa-se o dado papel e arruma-se na “zona dos medicamentos pagos”. É preciso ainda ter 
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em atenção aos medicamentos que vieram nunca encomenda instantânea, mas que não estão 

pagos (aí o stock está a zero), de forma a identificá-los e a arrumá-los no seu lugar específico. 

Após o término da receção da encomenda, os medicamentos e produtos de saúde são 

arrumados no respetivos locais e o duplicado da fatura rubricado é arquivado numa capa, onde se 

encontram as restantes faturas relativas aquele mês, por ordem cronológica. 

 

2.3.4 Armazenamento 

Com a receção da encomenda terminada, parte-se agora para o armazenamento dos produtos. 

A farmácia torna-se a responsável por assegurar a “…qualidade e integridade…” deles e de todos 

os já existentes [8]. Deste modo, as condições de temperatura e de humidade precisam de ser 

monitorizadas devendo, à temperatura ambiente, estes fatores serem inferiores a 25ºC e a 60%, 

respetivamente. No frigorífico a temperatura deverá oscilar entre os 2ºC e os 8ºC. Para além de se 

seguirem as regras anteriormente mencionados, na arrumação da medicação, tem de se garantir 

que os princípios First In, First-Out (FIFO) e/ou o First Expired, First Out (FEFO) sejam cumpridos. 

É ainda necessário ressalvar que os estupefacientes, devido às propriedades farmacológicas, 

encontram-se arrumados numa gaveta sem qualquer identificação e à parte dos restantes 

medicamentos.  

Tal como a receção das encomendas, e dando-lhe continuidade na maioria das vezes, esta 

tarefa foi das primeiras que executei na FBH, tendo sido muito importante para conhecer o lugar 

que cada produto ocupa, acabando por me dar destreza e rapidez nos atendimentos ao público.   

 

2.3.5 Devoluções 

Algumas das situações que despoletam a existência de devoluções são: dano da embalagem 

secundária, aproximação do término do PV, o produto de saúde já se encontrar fora do PV, erro na 

encomenda, erro no preço dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM); recolha de lotes 

ou produtos pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (Infarmed), ou 

pelo detentor da autorização de introdução no mercado (AIM).   

Quando uma destas situações ocorre tem de se entrar em contacto com o fornecedor que 

enviou o medicamento ou o produto e fazer uma nota informática da mesma. Através do Sifarma 

2000 cria-se uma nota de devolução onde se menciona, para além do nome da farmácia, o nome e 

o código nacional e a quantidade do que se quer devolver, o motivo da devolução e o número da 

fatura associada. Esta nota de devolução é impressa em triplicado sendo as duas delas (original e 

duplicado), assinadas, carimbadas e colocadas, juntamente com o que se devolve, nas banheiras. 

A restante guia (triplicado) tem de ser assinada por um dos funcionários do fornecedor, ficando 

arquivada numa capa que apenas tem este fim. Caso a devolução seja aceite, ou se procede a uma 

troca direta, ou é emitida, para a farmácia, uma nota de crédito no valor correspondente. Esta irá 

ser posteriormente regularizada informaticamente e, de seguida, assinada por um funcionário dos 

fornecedores. Caso a devolução seja recusada, apesar de não ter presenciado isto, o produto 

retorna à farmácia juntamente com justificação para tal ter ocorrido. 
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Apesar de ter observado as minhas colegas a fazerem várias devoluções, apenas tive a 

oportunidade de realizar duas, mas sempre com supervisão. No que concerne às regularizações 

das notas de créditos, no final da minha passagem pela FBH, já as executava frequentemente, e 

até por vezes sozinha. Durante o estágio na FBH colaborei ainda, junto dos utentes, com a 

campanha de recolha de uma girafa de peluche oferecida como brinde no pack de HALIBUT 

Derma® Creme 150mg, distribuída em 2016, por haver risco de destaque de alguma parte da girafa.  

 

2.4 Prazos de validade 

Os PV podem-se apresentar sob duas formas: tanto na cartonagem como no próprio blister sob 

a forma mês-ano, ou apenas indicando que a sua validade termina X dias após abertura [9]. Para 

além de serem verificados aquando a receção das encomendas, os PV são conferidos 

mensalmente, na FBH. No início de cada mês, e com auxílio do Sifarma 2000, é emitida uma lista 

com os todos os produtos de saúde e medicamentos que expiram no prazo de um determinado 

número meses. Assim, garante-se uma correta dispensa da medicação ao utente e/ou caso se 

queira devolver os produtos aos fornecedores, eles ainda se encontrem dentro do prazo. 

 

3. Bibliografia e fontes de informação  

O rigor e a credibilidade da informação fornecida ao utente durante a dispensa da medicação 

e, consequentemente, o aconselhamento farmacêutico, são condições imprescindíveis no ato 

farmacêutico. Deste modo torna-se necessário existirem meios, para além do Sifarma 200®, que 

nos permitam fornecer informações fidedignas. A própria legislação define que as farmácias 

comunitárias, onde se inclui a FBH, necessitam de dispor de documentos dessa índole, como a 

Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico, presentes na FBH [2, 10]. Outra fonte de 

informação bibliográfica a que se pode recorrer é o Infomed. Durante o meu estágio socorri-me, 

mais regularmente, das ferramentas informáticas disponíveis. 

 

4. O papel do farmacêutico 

O farmacêutico pretende melhorar a qualidade de vida dos utentes, olhando para as 

necessidades individuais de cada um deles. Assim, diariamente, deverá fazer um aconselhamento 

farmacêutico personalizado, garantindo que o utente abandona a farmácia sem qualquer dúvida e 

com a medicação ajustada para o(s) seu(s) problema(s). Durante a dispensa da medicação cabe-

lhe conhecer a pessoa que tem à sua frente, através de um discurso fluido a ajustado a ela, de 

forma a compreender se a medicação que utiliza e da forma que a toma serão as mais corretas 

acabando, por vezes, por descobrir, como me aconteceu no meu estágio, algumas lacunas. Por 

outro lado, se se instituiu uma terapia nova, cabe ao farmacêutico alertar para o seu esquema 

posológico, a razão pela qual irá fazer aquela medicação e alguns efeitos secundários mais 

frequentes, assim como alguns cuidados a ter. Caso se trate de um problema novo, terá de tentar 

descobrir a sua natureza, a duração, a intensidade e a origem dos seus sintomas, assim como ter 

conhecimento da medicação que já utiliza e de outras patologias que possua concomitantemente, 

de forma a aconselhar as medidas mais apropriadas. Estas podem passar pela recomendação de 
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MNSRM ou outros produtos farmacêuticos, devendo o utente ficar esclarecido sobre o seu bom uso. 

Para além disso, o incentivo à adoção de medidas não farmacológicas pode e deve ser incutido, 

independentemente da terapia farmacológica já estar instituída ou não. Caso se trate de uma 

situação mais grave, cabe ainda ao farmacêutico ter consciência das suas limitações e encaminhar 

os utentes para o médico. Porém, a par disto, deve solicitar-se ao utente o seu regresso à farmácia, 

de forma a avaliar a eficácia e os resultados obtidos durante o tratamento.  

Outro ponto que o farmacêutico tem de focar aquando a dispensa de medicação é o uso 

racional da mesma, consciencializando os utentes que o seu uso sem orientação, aconselhamento 

e acompanhamento de um profissional de saúde pode constituir um risco para a saúde. Durante o 

meu estágio, apercebi-me que a auto-medicação, principalmente no que concerne à toma 

indiscriminada de anti-inflamatórios, correndo o risco de sobredosagem e interações com outros 

medicamentos, é uma prática muito frequente na população.  

O aconselhamento farmacêutico, pela complexidade inerente, foi uma das práticas mais 

desafiantes do meu estágio. Por um lado, obrigou-me a estar muito segura e confiante das 

informações científicas que transmitia e, por outro, obrigou-me a trabalhar o meu discurso. No 

atendimento ao público, é muito importante fazer uma exposição simples, rápida e objetiva das 

vantagens de certo medicamento em prol ou em combinação com outro, sem que os utentes se 

sintam pressionados. Na FBH tentei, quando possível, complementar os tratamentos com outros 

produtos mais vantajosos, encontrar alternativas para outros, quando achava que a escolha dos 

utentes não era a mais ajustada, e ainda descobrir se efetivamente eles sabiam a posologia e as 

indicações terapêuticas dos medicamentos que levavam, tal como a maioria afirmava. 

Por fim, é ainda de realçar que, para que haja um bom aconselhamento farmacêutico, é 

importante o conhecimento aprofundado dos produtos e medicamentos com os quais se trabalha.   

 

5. Classificação e dispensa de medicamentos e de produtos de saúde existentes 

na FBH 

5.1 Dispensa  

A farmácia comunitária foi criada para, sobretudo, dispensar medicamentos e produtos de 

saúde de forma consciente, depositando-se confiança quer no utente, quer no farmacêutico. Este 

último tem, ainda, de se manter informado relativamente ao que se comercializa na farmácia, assim 

como ter em conta as regras a cumprir dentro daquele espaço. 

A partir da 3ª semana de março, comecei a ir para o balcão para observar como é que os 

restantes elementos da equipa procediam no atendimento. Assim, fui-me, aos poucos, 

familiarizando com o sistema informático e inteirando das diferentes situações que podem surgir 

aquando da dispensa de medicação. No final do mês referido (5ª semana), comecei a fazer 

atendimentos, tendo-os executado, numa fase inicial, sempre com acompanhamento. Com o auxílio, 

caso necessário, dos restantes colegas, aliado à prática, foi-me dada autonomia para desempenhar 

sozinha a tarefa mencionada. O bom ambiente na FBH foi uma mais-valia para mim, facilitando a 

exposição de todas as dúvidas que me iam surgindo, o que me fez crescer profissionalmente. 
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Durante a dispensa, o utente tem de ser informado quanto à existência na farmácia, dos 

medicamentos que possuem a mesma substância ativa (SA), dosagem, apresentação e FF, quais 

é que são comparticipados pelo SNS e, ainda, qual é o mais barato. Note-se que a farmácia, tem 

de possuir, pelo menos, 3 dos medicamentos mais baratos, pertencentes ao mesmo grupo 

homogéneo e com igual FF. Deste modo, durante o atendimento, o utente possui direito de opção 

podendo trocar os medicamentos prescritos por outros que apresentem a mesma SA, FF e 

dosagem, caso o médico tenha indicado apenas a DCI [11]. Porém, caso o médico não queira que 

isto se suceda, para além da DCI, o tem de indicar na receita de forma clara as suas motivações 

(por ex.: “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”) [11, 12].  

É nesta fase, após partilha da história clinica e da seleção dos medicamentos e dos produtos 

de saúde, que se apela à adesão à terapêutica. No meu estágio, para clarificar a posologia, o nome 

e a função dos medicamentos que uma senhora fazia cheguei, inclusivamente, a escrever, em papel 

próprio, estas informações. Se for caso disso, ainda se procede ao processamento da receita 

médica, após a validação da mesma. Na FBH, para determinados utentes, é possível fazer a 

dispensa de medicação via venda suspensa (quando o utente traz, posteriormente, a receita médica 

ou quando não levanta, no momento, todos os medicamentos prescritos) e/ou via venda a crédito 

(caso tenha conta na farmácia, o que lhe permite não pagar os medicamentos no ato da dispensa).  

 

5.2 Medicamentos  

5.2.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM englobam todos os medicamentos que necessitem, tal como o nome indica, de uma 

prescrição médica para que sejam dispensados [13]. Isto ocorre dado que, frequentemente, se 

recorre a eles com outro intuito ou, mesmo que sejam usados para o fim destinado, constituem, 

direta ou indiretamente, um risco para a saúde. Os MSRM podem-se diferenciar em medicamentos 

de receita médica renovável, especial, ou restrita. Os primeiros, que se destinam “a determinadas 

doenças ou tratamentos prolongados”, não necessitam de uma nova prescrição médica, numa 

próxima dispensa; os segundos incluem os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e outros 

capazes de criar toxicodependência, abuso ou serem utilizados para fins ilegais; por fim, os 

medicamentos de receita médica restrita estão reservados a locais especializados [14].  

Sendo que a maioria dos utentes da FBH possuem doenças crónicas, os MSRM são os que 

mais frequentemente são cedidos ao público.  

 

5.2.1.1 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são caracterizados pela ação depressora do 

sistema nervoso central, podendo induzir alterações mentais e comportamentais. Dado que há risco 

de dependência física e/ou psicológica, o seu consumo pode tornar-se abusivo ou mesmo ilícito 

estando, então, sujeitos a um controlo muito apertado [15]. Assim, documentos oficiais legislam, 

rigorosamente, a produção, a prescrição, o tráfico e o consumo de medicamentos estupefacientes 

e psicotrópicos havendo, inclusivamente, tabelas que definem quais as substâncias sujeitas a esse 
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regime [15, 16]. Note-se porém que, a sua utilização, desde que seja consciente, pode trazer muitos 

benefícios terapêuticos, nomeadamente como analgésicos e na área da psiquiatria.  

No atendimento é necessário ter um conjunto de cuidados quando se trata desta medicação. 

Após a validação da prescrição, o farmacêutico tem de registar, informaticamente, dados pessoais 

do utente (ou do seu tutor), o nome, o código e a especialidade do médico prescritor, a identificação 

do medicamento (número de registo e quantidade dispensada), o número da receita e a data da 

dispensa [17]. Após o término da venda, é impresso uma fatura que tem de ser entregue ao utente, 

um comprovativo de venda de psicotrópicos ou de estupefacientes e, no caso de se tratar de um 

receita manual ou materializada, sai ainda um talão de faturação, no verso da receita, que terá de 

ser assinado pelo utente. Na FBH, os comprovativos, juntamente com a cópia da receita 

correspondente, são arquivados numa capa própria até três anos após a data da sua emissão [15]. 

Note-se que dispensa de psicotrópicos e de estupefacientes pode ser negada caso as receitas 

encontrarem incompletas ou não estejam de acordo com o modelo imposto pelo Infarmed [15].  

 

5.2.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são definidos como todos os medicamentos que não cumprem nenhum dos 

requisitos descritos no artigo 114. ⁰ do Decreto-Lei n.⁰ 20/2013, de 14 de Fevereiro, mencionados 

no capítulo 5.2.1. Estes medicamentos geralmente, não são comparticipados, salvo exceções 

previstas na legislação, nas quais o seu regime de comparticipação está descriminado [14].  

Em Agosto de 2005, passou a ser permitida a venda de MNSRM fora das farmácias, desde que 

estes locais cumpram os requisitos legais e regulamentares impostos pelo Infarmed [18]. Porém, aí, 

não é aplicada o regime de comparticipação de MNSRM, caso estes sejam comparticipados [19].  

É com este grupo de medicamentos que se sente, mais recorrentemente, os fenómenos de 

automedicação, sendo os meios de comunicação social, na minha ótica, um pouco responsáveis 

pelo sucedido. Desde que iniciei o atendimento ao público fui sempre incentivada a vender MNSRM, 

para que os utentes pudessem aumentar e melhorar a sua qualidade de vida. Inicialmente, senti 

alguma dificuldade em desempenhar esta tarefa, dada a imensidão de MNSRM existentes na FBH. 

 

5.2.3    Medicamentos genéricos 

Os medicamentos genéricos são caracterizados por possuírem “…a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência 

com o medicamento de referência…“ foi “…demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados;” [20]. Quanto à sua dentificação e representação gráfica, estes têm de conter, no seu 

acondicionamento secundário, o “…seu nome, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da 

sigla designação “MG”…” [20]. O seu custo inferior, salvo raras exceções, comparativamente com 

os medicamentos de marca, passa pela contenção de custos iniciais com a investigação, dado que 

se parte de medicamentos de referência. Os medicamentos genéricos podem ainda ser sujeitos a 

um regime de comparticipação, diminuindo, ainda mais, o preço a pagar pelo consumidor final [20].  

Durante o estágio apercebi-me que a comercialização destes produtos nem sempre é fácil, uma 

vez que ainda existem muitas renitências quanto à sua eficácia terapêutica e à maior propensão 
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para o desenvolvimento de efeitos secundários. Mesmo assim, tentei demonstrar aos utentes que 

estava errados, e consegui, por vezes, promover a venda destes em prol dos de marca.  

5.2.3  Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são definidos como “…qualquer fórmula magistral [21]– 

“…medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares 

segundo receita médica que especifica o utente a quem o medicamento se destina;” [21]– “…ou 

preparado oficinal…” [21] “…qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais, 

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

hospitalares, destinado a ser dispensado directamente aos utentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço;“ [21] - “…preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico;” [21].  

Durante a sua elaboração do manipulado cabe ao farmacêutico responsável assegurar a 

qualidade, as boas práticas de fabrico, e a segurança do medicamento [21]. Para tal, todo o processo 

de manipulação é devidamente discriminado em fichas de preparação (data, identificação do 

manipulado, FF, PV, quantidade preparada, matérias primas utilizadas - com menção ao respetivo 

lote e às quantidades usadas – protocolo empregue e material necessário), posteriormente 

anexadas, cronologicamente, na respetiva capa [22]. Para além disso, no final de cada manipulação 

tem de se proceder ao ajuste dos stocks. No final, os manipulados são rotulados com o nome da 

preparação, o PVP e o [6], . Para tal, é necessário que, outrora, se tenham calculado os PVP com 

base na fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de 

embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor [23].  

 Na FBH é feita a preparação de alguns manipulados, consoante o pedido dos utentes, sendo 

os mais frequentes a “Solução de Minoxidil a 5%” e a “Suspensão de Trimetropim”. A primeira vez 

que preparei cada um dos manipulados, fi-lo acompanhada pela Dra. Catarina, tendo me sido dada, 

posteriormente a isso, total independência. Durante a minha passagem na FBH a preparação deste 

tipo de medicamentos foi da minha competência com posterior supervisão, tendo produzido em 

média, quase duas “Soluções de Minoxidil a 5%”, quinzenalmente.  

 

5.2.4 Medicamentos veterinários 

Os medicamentos veterinários são definidos como todas as substâncias, ou associação destas, 

que possuem, em animais, propriedades curativas ou preventivas de doenças, ou dos seus 

sintomas. Ainda estão incluídas as substâncias capazes de, após administração, auxiliarem a 

revelação de um diagnóstico médico-veterinário [24]. Aquando da dispensa desta medição, em 

certos casos, deve-se complementar o aconselhamento com algumas medidas de higiene. 

Na FBH a procura recai mais para os desparasitantes externos (Advantix® e Paravet®) e os 

produtos de higiene veterinária (Paravet®). Os desparasitantes internos (Drontal®) e os 

contracetivos orais (Megecat®) também são dispensados, mas com nenos frequência. Apesar de, 

ao longo do curso, não nos serem facultadas bases para estarmos aptos a fazer a dispensa deste 

tipo de medicação, a presença numa palestra prévia ao início do estágio, aliada ao meu interesse 

sobre esta área, permitiu-me estar confortável quando era confrontada com estas situações. 
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5.3   Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Os produtos cosméticos e de higiene pessoal, assentes num regime jurídico [25], são utilizados 

por indivíduos que se sentirem bem com a sua aparência sendo, em algumas situações, também 

empregues para controlar ou tratar os sinais de algumas doenças. Estes são definidos como 

substâncias ou preparações postas em contacto com as diversas partes do corpo humano que 

visam, “…exclusiva ou principalmente, limpar, perfumar, modificar o seu aspecto e ou proteger ou 

os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais;” [26, 27] Na FBH trabalhei 

essencialmente com produtos da Nuxe®, Uriage®, Vichy®, Youth Lab®, Avène®, La Roche Posay® 

e Eucerin® - mais destinados para os jovens/adultos – e da Uriage®, Bioderma® e Mustalela® – 

para as crianças. Também contactei com produtos de perfumaria da IAP Pharma e de cuidades 

capilares da Klorane®. Esta foi  a classe de produtos em que senti, e continuo a sentir, mais 

dificuldades durante o aconselhamento farmacêutico, dado este é muito particularizado. Fatores 

como as características da sua superfície corporal, poder económico, preferências pessoais, estilo 

de vida e objetivo a alcançar têm de ser sempre tidos em conta. Para além disso, o vasto leque quer 

de marcas, quer de situações em que os produtos podem ser utilizados, complica um pouco a tarefa.   

 

5.4   Artigos de puericultura 

Os artigos de puericultura correspondem a qualquer produto que pretende “…facilitar o sono, 

o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças;” [28]. Dada a proximidade com o 

CMIN, a FBH recebe frequentemente utentes que procuram produtos desta área, podendo estes 

optar por diferentes marcas como a Medela® e a Mustela®. 

Durante a experiencia que obtive durante o estágio, áamaior procura recai sobre produtos de 

higiene corporal, as chupetas e ainda os cremes reparadores das fissuras mamilares.  

 

5.5   Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são classificados como “…qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação…[29]”, em 

humanos, de forma a servir de diagnóstico, controlo, tratamento ou de prevenção, no caso de uma 

doença, ou de atenuação ou compensação, no caso de uma lesão ou deficiência; de ser utilizado 

para o estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou, ainda, para 

o controlo da conceção [29]. Estes dispositivos não contam com meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos para cumprirem a sua função, sendo por isso díspares dos 

medicamentos [29]. Consoante a vulnerabilidade do corpo humano e o grau de risco que o 

dispositivo apresenta, estes podem ser integrados em quatro classes (I, IIa, IIb, III) [29]. 

Na FBH, tive a oportunidade de contactar, dispensando, um vasto leque destes produtos, onde 

se incluíram as fraldas e os pensos de incontinência, as meias de compressão, os pulsos e os pés 

elásticos, os óculos corretivos, as ligaduras, as compressas de gaze quer esterilizadas quer não, os 

termómetros digitais, as agulhas de seringas, os preservativos masculinos, os testes de gravidez, 

os equipamentos de medição da glicémia e, por fim, os recipientes de colheita de fezes e de urina.  
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5.6 Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

Os suplementos alimentares, contrariamente aos medicamentos, não possuem propriedades 

curativas nem preventivas de doenças [24, 30, 31], apresentado, por isso rotulagem específica [30, 

31]. Ao contrário dos medicamentos, dos dispositivos médicos e dos produtos cosméticos e de 

higiene corporal, os suplementos alimentares não são fiscalizados nem supervisionados pelo 

Infarmed, mas sim pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) [31]. Mesmo 

assim, existem limites máximos de segurança de certas substâncias, como vitaminas, que têm de 

ser cumpridas de acordo com os decretos existentes [30]. Deficiências nutricionais, fadiga, défices 

de memória e concentração, falta de líbido são algumas das áreas nas quais os suplementos 

alimentares podem atuar. Talvez pelo seu largo campo de ação, apercebi-me, na FBH, que o 

consumo de suplementos alimentares tem aumentado, e que estes podem ser usadas por um leque 

alargado de utentes, que vai desde jovens estudantes, desportistas, idosos, grávidas, mulheres em 

menopausa, crianças e adultos. Algumas das marcas com as quais tive a oportunidade de contactar 

foram a Absorvit®, Viterra®, Cerebrum®, Natalben®, Magnesium Ok®, Cholagutt®. 

Relativamente aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, estes 

destinam-se à alimentação exclusiva ou parcial de pessoas com necessidades nutricionais 

específicas [32] (como lactantes ou pessoas que possuem alterações metabólicas ou de 

assimilação, entre outras) [32]. Com o auxílio destes produtos, ocorre uma ingestão adequada e 

controlada de determinadas substâncias que estão em falta ou em défice no organismo. O 

Nutriben® e o Fortimel® são exemplo de marcas ambas comercializados na FBH. Durante o meu 

estágio não tive um grande contacto com esta classe de produtos.  

 

5.7   Produtos fitofarmacêuticos 

Os produtos fitofarmacêuticos inserem-se na categoria dos “medicamentos à base de plantas”, 

e possuem, na sua constituição, exclusivamente, “…substâncias ativas e 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 a uma ou mais preparações à base de plantas” [20].  

Na FBH, existe uma vasta gama de produtos da marca Arkocapsulas®. Apesar de não ter 

ficado totalmente familiarizada com todos, consegui aconselha-los quer a pessoas que 

desconheciam a marca, quer a utentes que já a tinham abandonado. Outras marcas como o 

Valdispert® e o Bekunis® também são lá comercializadas, tendo tido maior contacto com a primeira.  

 

6. Prescrição médica  

As receitas médicas são documentos que permitem a comunicação entre médico-farmacêutico-

utente, visando um aumento na segurança no processo de prescrição e dispensa de medicação. A 

apresentação da prescrição médica é necessária e indispensável sempre que se pretenda fazer a 

dispensa de MSRM: medicamentos como psicotrópicos, estupefacientes e manipulados estão 

sujeitos a esta cláusula [12].  

A prescrição de medicamentos tem de seguir um conjunto de regras e normas que permitam 

generalizar e uniformizar o processo em causa. Assim, o Infarmed, juntamente com outos 
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organismos, ditam a prescrição de medicamentos pela DCI da SA, tendo também de estar 

denominadas a FF, a dosagem, a apresentação e a posologia. A designação comercial ou o titular 

da AIM podem ainda ser incluídas ou, em alguns casos específicos, chegarem mesmo a substituir 

a DCI [11, 12]. Estas situações podem ocorrer quando o medicamento de marca não apresenta 

genérico similar comparticipado, ou quando o médico pretende dispensa exclusiva daquela 

medicação- tendo as suas intenções de estar mencionadas de forma clara. 

  

 6.1 Diferentes apresentações das prescrições: manuais vs eletrónicas 

Atualmente, coexistem duas formas de prescrição: a eletrónica e a manual (Anexo XV). A 

primeira pode, ainda, subdividir-se em eletrónica materializada (Anexo XVI) ou desmaterializada 

(Anexo XVII). No primeiro caso há impressão física, ou seja, em papel, da receita apesar da 

prescrição ser feita informaticamente. No segundo caso, não há impressão da receita aquando da 

prescrição e validação online da mesma. Porém, caso o utente o pretenda, poder-se-á imprimir uma 

guia de tratamento. Para além disso, as receitas também podem ser classificadas como renováveis 

ou não renováveis. As renováveis, cuja validade é de 6 meses, podem conter até três vias, que 

devem estar devidamente identificadas, sendo apenas prescritas em caso de tratamentos de longa 

duração; já as não renováveis detêm validade durante 30 dias seguidos, a partir da data de emissão. 

 

 6.1.1 Receita manual 

De acordo com a Portaria n.⁰ 224/2015, de 27 de Julho, a prescrição de medicamentos passa 

a ser executada por via eletrónica podendo, excecional, e devidamente justificada, ser realizada via 

manual. A falência do sistema informático, a inadaptação fundamentada do prescritor e a prescrição 

ao domicílio são exemplos dessas situações [17]. Como consequência, apesar de pontualmente, 

estas receitas continuam circular, sendo necessário saber interpretá-las e valida-las. Terminado o 

aviamento da receita, os utentes têm de assinar um documento impresso no verso da receita, que 

menciona o que o utente levou e comprova que este exerceu o direito de opção (Anexo XVIII).  

 

6.1.1.1 Validação da receita manual 

Nas receitas manuais há informações que têm impreterivelmente constar: nº da receita, local 

da prescrição ou respetivo código, identificação do médico prescritor, do consultório e/ou médico 

particular através da vinheta ou do carimbo, respetivamente, exceções, nome e nº do utente, data 

da prescrição, entidade financeira responsável, nº de beneficiário, acordo internacional e sigla do 

país (quando aplicável), os medicamentos ou produtos de saúde consoante as regras já 

mencionadas, assinatura do médico, e, por fim, regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se for caso disso, representado pelas letras “O” ou “R” [11, 12]. Caso a prescrição 

se destine a um pensionista, esta tem de se fazer acompanha da vinheta verde identificativa [12].  

Nestas receitas é preciso ainda ter em conta que é possível prescrever, no máximo e inclusive, 

4 produtos de saúde ou medicamentos distintos, numa só receita. Porém, não se pode ultrapassar 

o total de 4 caixas por embalagem, nem a dispensa de mais de 4 embalagens por receita. Quando 

não vem especificado, deve dispensar-se a embalagem de menor dimensão disponível e/ou a de 
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menor dosagem. [11, 12]. As receitas manuais têm uma validade de 30 dias após a sua emissão, 

não podem, também, conter rasuras, diferentes tipos de canetas ou serem escritas a lápis. A 

prescrição de alguns medicamentos, como os manipulados, os estupefacientes e os psicotrópicos 

tem de ser executada em modelos de receita médica próprios [15, 33, 34]. O incumprimento de pelo 

menos um dos parâmetros acima mencionados inviabiliza a receita médica manual, impossibilitando 

a dispensa da medicação através da mesma. 

 

6.1.2 Receita eletrónica 

Tal como está legislado é com a prescrição eletrónica que um farmacêutico se depara mais 

vezes, na farmácia. De acordo com a experiência que obtive na FBH, os utentes apontam várias 

falhas neste tipo de prescrição. No que concerne à desmaterializada, queixam-se da perda do 

acesso imediato ao que está prescrito, das quantidades é que ainda estão disponíveis e das datas 

de validade, o que leva, por vezes, a situações embaraçosas. Ao longo do estágio tive a iniciativa 

de imprimir a prescrição associada à mensagem que os utentes recebem no telemóvel, para que 

estes se consigam organizar melhor. Para além disso, ajudei na eliminação de mensagens cujo PV 

já tinha terminado ou nas quais já não existia nada para dispensar.  

 

6.1.2.2  Validação das receitas eletrónicas 

Numa receita eletrónica têm de estar presentes os seguintes parâmetros: número da receita, 

código de opção, local de prescrição, identificação do prescritor, identificação do utente (nome e 

número; neste campo, no caso das receitas materializadas, no caso de existir regime de 

comparticipação este tem de ser representado pelas letras “R” ou “O”, consoante os casos), 

entidade financeira responsável pelo pagamento ou comparticipação dos medicamentos (SNS), 

identificação dos medicamentos (DCI apenas, ou juntamente com o nome comercial, tal como já foi 

explicado anteriormente, FF dosagem apresentação, posologia), número de embalagens, diplomas 

que concedem as comparticipações especiais, se aplicável, e data da prescrição [17].  

Quanto aos erros de prescrição, estes são menos frequentes nas receitas eletrónicas, uma vez 

que grande parte destas situações são detetadas pelo próprio software, avisando o médico para 

modificar a prescrição. Relativamente às receitas eletrónicas desmaterializadas, estas permitem a 

inclusão da prescrição de todos os medicamentos e produtos de saúde numa mesma receita, e a 

possibilidade de serem prescritas até 6 embalagens de um só produto. Estas receitas possibilitam, 

ainda, ao utente o levantamento de apenas o que lhe é conveniente na altura (até o PV estar 

vencido), e apresentam, também, a mais-valia da informação relativa ao seu aviamento ser enviada 

diretamente ao Infarmed, agilizando o processo de conferência do receituário [12].  

 

6.2 Conferência do receituário 

No final de cada mês, procede-se à conferência e organização das receitas eletrónicas 

materializadas e das manuais, para que estas possam ser enviadas, sem erros, às autoridades 

competentes, e assim o dinheiro das comparticipações chegar, o quanto antes, às farmácias. 

Partindo do princípio que elas estão corretamente validadas, começa-se por corrigir algumas falhas, 
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caso existam, como a falta do carimbo ou da assinatura do farmacêutico. Deve-se ter, também, o 

cuidado de verificar se os medicamentos foram corretamente dispensados e se os organismos de 

comparticipação foram devidamente secionados. De seguida, as receitas são separadas de acordo 

com eles e, dentro, de cada um, devem ser separadas por lotes. Por fim, aí organizam-se as receitas 

da 1 à 30 (nº máximo de receitas por lote), consoante o seu número (Anexo XIX).  

 

7.     Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 
Os utentes, quando adquirem medicamentos comparticipados, não lhes é cobrada a totalidade 

do PVP. Há duas vertentes da comparticipação: o regime geral e o regime especial. O primeiro, que 

abrange todos os portugueses, ocorre quando é o SNS que fica encarregue de pagar a quantia até 

perfazer o PVP. Consoante o grupo e o subgrupo farmacoterapêutico em causa [35-37], os utentes 

podem usufruir de quatro níveis de comparticipação (A-90%; B-69%; C-37% e D-15%) [38, 39]. Já 

relativamente ao regime especial, este está em vigor quando é um outro organismo 

(Multicare,Tranquilidade, EDP-Sãvida,…), medicante a respetiva documentação, que fica 

responsável por essa comparticipação[35]. Note-se que o utente pode estar sujeito a estes dois 

sistemas de complementaridade em simultâneo. Para além disto, é necessário ter em conta que 

existem regimes excecionais de comparticipação, que requerem condições específicas 

relativamente à prescrição como a especialidade clínica do médico prescritor, a forma como é feita 

a prescrição, entre outras [40], sendo a psoríase (90% de comparticipação) [41]  e a doença de 

Alzheimer (37%) [42] exemplos disso. Relativamente ao protocolo diabetes, o Estado comparticipa 

as tiras-teste para a determinação de glicemia, cetonúria e cetonemia em 85% do PVP e em 100% 

do PVP as agulhas, as seringas e as lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas 

públicos [43, 44]. Já no que concerne aos medicamentos manipulados, a sua comparticipação é de 

30% relativamente ao PVP, caso haja menção, na receita médica, da(s)  substância(s) ativa(s), 

respetiva(s) dossagem(ns), excipiente(s) e forma farmacêutica [45, 46]. 

Os medicamentos comercializados, comparticipados, que pertencem a um grupo homogéneo, 

estão sujeitos a um sistema de preços de referência, revisto trimestralmente. Isto tem como objetivo 

equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados, instituindo um valor máximo a ser 

comparticipado. O preço de referência corresponde à média dos 5 PVP mais baixos dos 

medicamentos que fazem parte de cada grupo homogéneo. O sistema de preços de referência 

determina, assim, o valor máximo a ser comparticipado, com base no preço de referência, para cada 

conjunto de medicamentos (onde se inclui, pelo menos, um genérico comercializado) que possuem 

a mesma composição quantitativa e qualitativa de substâncias ativas, FF, dosagem e via de 

administração [47].  

 

8.   Outros cuidados e serviços farmacêuticos prestados na FBH  

As farmácias, para além da dispensa de medicação e de produtos de saúde, estão aptas a 

prestar serviços de promoção da saúde e de bem-estar [5]. Entre eles, incluem-se os cuidados 

farmacêuticos, as campanhas de informação e o apoio domiciliário. 

Durante o meu estágio, a FBH propunha-se a determinar parâmetros bioquímicos (CT e 

glicemia), a administrar injetáveis, a determinar a PA, o peso, a altura e, consequentemente, o IM 
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e, ainda, a proceder à entrega de medicamentos ao domicílio e ao lar. Outro serviço que começou 

a prestar foi a interpretação de testes de gravidez. Durante o período mencionado, tive a 

oportunidade de participar ativamente em cada um destes processos, à exceção da administração 

de injetáveis, uma vez que não possuo formação suficiente para tal, e da interpretação dos testes 

de gravidez, por ter pouca adesão. Relativamente às entregas ao domicílio, fui várias vezes a casa 

de utentes, principalmente à dos mais idosos, que agora se encontram incapacitados. Cheguei, 

inclusivamente, a ir a casa de uma utente que se encontrava com uma grave lesão num pé, 

impossibilitando-a de sair de casa. Quanto ao lar, deslocava-me lá de acordo com as necessidades 

da instituição, levando a medicação previamente encomendada e preparada (divida por sacos, 

devidamente identificados). Tive ainda a necessidade de fazer um curativo a uma criança que se 

tinha magoado na escola, abrindo uma pequena ferida no joelho.  

A determinação do peso, da altura e do IMC, foram as primeiras tarefas onde tive que interagir 

com o público. A sua determinação era feita num aparelho eletrónico automático, localizado na sala 

de espera. Para além destas medições o mesmo aparelho procedia à leitura das PAS, PAD e rítmo 

cardíaco. Antes da mediação, o utente era sempre incentivado a que descansasse uns minutos para 

que os valores não refletissem o esforço físico. No final de todas as medições efetuadas nesta 

máquina era emitido um papel, onde constavam os valores obtidos pelo utente e os de referência. 

Desta forma, a interpretação dos resultados, pelos utentes, estava bastante facilitada, alguns dos 

quais nem precisavam do nosso apoio. Porém, a grande maioria das vezes, a determinação, assim 

como a interpretação dos valores de IMC e PA eram sempre acompanhadas por um membro da 

equipa técnica.  

A determinação de parâmetros bioquímicos como o colesterol e a glicemia, raramente eram 

executados. Porém, graças ao rastreio cardiovascular por mim programado, tive a oportunidade de 

as realizar várias vezes. A determinação destes parâmetros era feita na sala das boas práticas, que 

se encontra separada das restantes áreas da farmácia. Durante a sua execução, alguns cuidados 

de higiene têm de ser tidos em conta, devendo ser usadas luvas, álcool, algodão e lancetas 

esterilizadas. Para a determinação da glicemia, recorria-se frequentemente ao Accu-Chek, e para o 

CT já era o Accutrend GC. Note-se que nesta última determinação é preciso uma quantidade de 

sangue considerável podendo, por isso, numa fase inicial, esta técnica ter-me sido mais difícil de 

executar. Sempre que fazia estas determinações tentava sensibilizar os utentes para os riscos 

associados às alterações destes parâmetros, apelando à adoção de estratégias não farmacológicas. 

Relativamente à administração de injetáveis (Voltaren®, Relmus®,…) e vacinas não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação, este procedimento era sempre executado na sala das boas 

práticas e apenas pela Dr.ª Catarina. Durante o meu estágio não tive oportunidade de observar a 

prática deste processo em ninguém.  

 

9      Valormed e apoio nutricional 

A FBH é uma das muitas farmácias portuguesas que colabora com o Valormed. Esta sociedade 

sem fins lucrativos, visa diminuir a pegada ecológica, reduzindo a contaminação do meio ambiente 

com os resíduos dos medicamentos[48]. Quando os contentores estão cheios, procedia-se ao seu 
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fecho, selagem e preenchimento de uma ficha de identificação. De seguida, quando um colaborador 

da Alliance® vinha à FBH deixar uma encomenda, eles eram recolhidos e encaminhados para o 

tratamento. Nestes contentores podem-se colocar medicamentos fora do PV ou que já não se 

utilizem, embalagens secundárias e primárias de medicamentos, e ainda acessórios de auxílio à 

administração de medicamentos. Relativamente às radiografias, estas só devem ser entregues no 

Valormed quando a AMI lança a sua campanha anual [49, 50].  

Relativamente ao apoio nutricional, existiam duas nutricionistas na FBH que trabalhavam 

individualmente e com marcas diferentes, a fim de melhorar problemas corporais, principalmente 

relacionados com excesso de peso.   

 

10. Outras atividades desenvolvidas na FBH  

10.1 Rastreio cardiovascular na FBH 

No início do mês de Junho, pude contar com a disponibilidade da FBH para elaborar, nas suas 

instalações, um rastreio cardiovascular gratuito. A sua programação e execução foram feitas 

exclusivamente por mim e permitiu-me colher os dados para elaborar um dos projetos mencionados 

na segunda parte deste relatório. 

 

10.2 Participação na ação de formação da Uriage® 

A participação numa ação de formação da Uriage® foi bastante enriquecedora, dado que tive 

contacto com todos os produtos da marca, tendo-os até experimentado. Foi, inclusivamente, 

explicado e debatido as situações a que produto de cada linha existente se destina. Com esta 

formação pude aprender termos da dermocosmética nunca antes ouvidos, conhecer novos produtos 

(Anexo XX).  

 

10.3 Inquérito relativo aos cuidados adotados na arrumação da medicação em casa, ao 

número de caixas de medicamentos aí existentes e às medidas adotadas na rejeição da 

medicação 

No final do mês de Junho executei um inquérito onde abordei questões relativas aos cuidados 

que os utentes possuem quer na arrumação da medicação nas suas casas, quer na rejeição da 

mesma e ao número de caixas de medicamentos existentes nos seus lares. Este inquérito foi 

elaborado durante cerca de quatro dias na FBH e teve uma adesão muito alta. Através das respostas 

obtidas foi possível elaborar um dos projetos que constam na segunda parte deste relatório. 

 

10.4 Panfleto 

De modo a informar a população relativamente aos cuidados a ter na arrumação da medicação 

em casa, assim como na rejeição da mesma, elaborei panfletos com informação relativa a esta 

temática. Durante o período durante o qual o inquérito esteve a ser executado, 100 panfletos foram 

distribuídos nos sacos de transporte de medicação da FBH. 
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Parte ll: Projetos desenvolvidos no decorrer do estágio na FBH 

Rastreio Cardiovascular 

1. Introdução 

Atualmente, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são a primeira causa de mortalidade no 

mundo inteiro [51]. Só em 2015 estimou-se que cerca de 17,7 milhões de pessoas perderam a vida 

graças a esta patologia [51]. Em Portugal, o panorama mantem-se, tendo sido registados, nesse 

mesmo ano, 32 443 óbitos devido a doenças do aparelho circulatório - o que representa 29,8% da 

mortalidade do país [52, 53]. Assim sendo, é de extrema importância conhecer o que motiva este 

problema de saúde pública, para que seja possível reverte-lo ou, pelo menos, controla-lo. 

Os fatores de risco (FR) que conduzem ao desenvolvimento de DCV dividem-se em dois grupos: 

os FR não modificáveis e os FR modificáveis [54]. Relativamente aos primeiros, nos quais o homem 

não tem influência sobre eles, fazem parte a idade, o sexo, a raça e a história familiar [54]. Já nos 

segundos, incluem-se fatores que podem ser alterados, como o estilo de vida (consumo de álcool e 

de tabaco, alimentação desequilibrada e sedentarismo), a educação, as condições 

socioeconómicas e, ainda, fatores biológicos – como a hipertensão arterial (HTA), a hiperglicemia 

(diabetes), as dislipidemias e a obesidade [51, 53-59]. Atualmente, o interesse pelo perímetro 

abdominal (PAbd) e pela resistência à insulina tem-se elevado, pois pensa-se que, juntamente com 

alguns dos restantes FR, podem induzir um estado de desequilíbrio metabólico tal que promove 

uma inflamação generalizada no organismo (Síndrome metabólica). Esta pode ter como desfeche, 

uma vez mais, o aparecimento da placa de ateroma, culminando em DCV [60-66]. Assim sendo, a 

lista de parâmetros que contribuem para as DCV é longa e inclui doenças que, por si só, acarretam 

muitas complicações. Para além disso, outra problemática associada às DCV é o facto de estes FR 

poderem dar origem uns aos outros. Estudos demonstram ainda que os FR, quando presentes em 

simultâneo, podem interagir entre si, por vezes de forma exponencial [57]. De uma forma 

simplificada, nos Anexos XXI, XXII, XXIII e XXIV está representado o que ocorre quando se junta 

HTA, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade e PAbd elevado tudo num só individuo, e 

simultaneamente, o que é que estes parâmetros são responsáveis por induzir [60, 62, 63, 65-69].  

De forma a diminuir a incidência de DCV, terá de haver um controlo acrescido dos FR 

modificáveis, através de campanhas de sensibilização, mas também terá de se verificar um rastreio 

mais frequente dos parâmetros causadores de DCV (glicemia, PA, colesterol, IMC e PAbd) [54]. A 

Norma 005/2013, de 19/3/2013 (atualizada a 21/1/2013), permite ao médicos sinalizarem mais fácil 

e rapidamente os utentes, com recurso o a tabelas SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), 

de acordo com o risco cardiovascular (RCV) que apresentam. Estas tabelas são construídas tendo 

por base o sexo, a idade, o tabagismo, PA sistólica (PAS) e o CT e indicam, para indivíduos dos 40 

aos 65 anos, assintomáticos e sem DCV, o risco, a 10 anos, de desenvolverem um evento fatal. O 

valor de SCORE vem expresso em percentagem e em 7 categorias (<1%, até 15% ou <15%), que 

depois se a associam a determinado risco: baixo, moderado, alto ou muito alto. Porém, caso o utente 

manifeste a presença de alguns fatores de risco chave, como DCV e diabetes, é automaticamente, 

considerado como detentor de RCV alto/ muito alto. Nos anexos XXV e XXVI, encontram-se o 

algoritmo clínico e a tabela mais geral que frequentemente se utiliza, respetivamente [57]. 
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É tempo das pessoas se consciencializarem de que o organismo não é compartimentado, e que 

o estilo de vida, assim como algumas doenças mais recorrentes na atualidade, se interrelacionam, 

tal como já foi demonstrado. Para tal, cabe aos cidadãos se responsabilizarem pelos seus atos e 

aprenderem a cuidar mais (e melhor) de si, e a nós, profissionais de saúde, incutir a prevenção.  

 

2. Objetivos 

O desenvolvimento deste projeto foi fruto de uma apreciação dos utentes da FBH, no qual 

concluí que a maioria deles desprezava o controlo da glicemia e do colesterol. Ao presenteá-los com 

check-up de saúde gratuito e abrangente eles passaram a saber qual o seu ponto de situação quanto 

às doenças que têm, como as que potencialmente podem vir a desenvolver. Deixar a população 

mais informada, explicando a razão pela qual é crucial controlar cada um dos parâmetros em estudo 

e, se necessário, indicar medidas não farmacológicas, ajustadas caso a caso, foi outro intuito do 

rastreio. Desta forma, pude determinar a prevalência da hiperglicemia, HTA, hipercolesterolemia, 

obesidade, PAbd elevado e prática de exercício físico, avaliar se a medicação estava a surtir efeito 

e verificar se a população tinha propensão para desenvolver DCV. Determinar a existência de 

correlação entre obesidade e os outros FR avaliados foi outro objetivo a que me propus. 

 

3. Métodos 

Este trabalho baseia-se num rastreio cardiovascular executado durante dois dias, tendo 

recorrido à afixação de cartazes, na FBH, para divulgar o acontecimento (Anexo XXVII). Para cada 

utente foi preenchido o formulário presente no Anexo XXVIII. Aí, foi avaliada a prática de exercício 

físico (positiva se houvesse, pelo menos, 30min de atividade diária cumulativa moderada) [70]; o 

PAbd (aumentado se fosse ≥ 94 cm nos homens e ≥ 80 cm nas mulheres) [70, 71]; o IMC, em Kg/m2 

(normal: 18,5 – 24,9; pré-obesidade: 25-29.9; obesidade ≥30) [70, 71]; o CT (valores normais para 

a população em geral: <190mg/dl e para a população de alto risco, com diabetes tipo 2 ou DCV 

estabelecida: <175mg/dl) [72]; a PA (normal: PAS: 120-129mmHg e/ou PAD: 80-84 mmHg; HTA: 

PAS: ≥140mmHg e/ou ≥90mmHg) [73] e a glicose (diabetes se: glicemia de jejum ≥126 mg/dl; ou 

sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥200 mg/dl; hiperglicémico se glicemia ocasional ≥200 

mg/dl) [74]. O IMC, pelo peso e altura medidos, determinou-se automaticamente, através de 

aparelho eletrónico disponível na FBH. O mesmo decorreu com a obtenção dos valores de PA. 

Quanto aos parâmetros bioquímicos (valor de glicose e de colesterol), o dispositivo MultiCare in®, 

com a devida palheta introduzida, mediu os indicadores em causa. Quanto ao PAbd, este foi 

avaliado com recurso a uma fita métrica. Os restantes parâmetros foram obtidos por diálogo. À 

exceção das medições que tinham de ser realizadas no aparelho eletrónico presente na sala de 

espera, todo o rastreio foi realizado numa sala individualizada de forma a dar o máximo de conforto 

e privacidade aos utentes. Posteriormente à recolha dos dados, este foram introduzidos no 

programa Excel, onde se geraram gráficos consoante o que se pretendeu analisar.  

A amostra em estudo é composta por 50 indivíduos (N=50), sendo 36 (72%) mulheres e 14 

(29%) homens. As idades foram distribuídas por classes, cada uma abrangendo 10 anos. Assim, 

entre os 20 e os 30 anos, inclusive, participaram no rastreio 3 pessoas (6%); entre os 30 e os 40 
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anos zero (0%); entre os 40 e os 50 anos, inclusive, 5 (10%), entre os 50 e os 60 anos, inclusive, 

12 (24%); entre os 60 e os 70, inclusive, 22 (44%); entre os 70 e os 80, inclusive, 6 (12%) e, por 

último, entre os 80 e os 90, inclusive 2 pessoas (4%). Deste modo, a população é maioritariamente 

composta por mulheres cuja idade se insere no intervalo [60-70[ anos. É preciso salientar que neste 

estudo, o parâmetro exercício físico só foi utlizado para avaliar a sua prevalência individualmente, 

dada a possível falsidade dos dados recolhidos.  

 

4. Resultados  

Os valores glicemia são os únicos que estão controlados na maioria da amostra (96%). 

Contrariamente, o CT está elevado (96%) em quase toda a população em estudo. O IMC (70%) e o 

PAbd (72%) estão, em mais de dois terços da amostra, para além do normal. A prática de exercício 

físico não é recorrente (64%) e cerca de metade da população (54%) tem a PA elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de metade da população em estudo (64%) é sedentária, por não praticar exercício físico. 

 

 

 

 

 

 

O PAbd está elevado, em cerca de dois terços da população (72%). Os dois grupos existentes 

(PAbd normal e oPAbd elevado) são melhor caracterizados pelas mulheres (71%, e 72%, 

respetivamente) do que pelos homens (29% e 28%, por esta ordem).  

 

 

 

 

Figura 27 – Prevalências, em percentagem, dos fatores em estudo que estão de acordo ou não 

com as normas estipuladas para cada um deles: IMC, PAbd, prática de exercício físico, PA, CT e 

glicose. Os resultados estão expressos em relação à amostra total (N=50). 

Figura 28 – Prevalência, em percentagem, da prática de exercício físico, na população em estudo 

(N=50).  
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Mais de metade da amostra (54%) possui pré-obesidade e apenas 30% apresenta um IMC 

normal. Menos de um quinto da população (16%) é obesa.  

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de glicose estão bem controlados (96%) pela população, sendo uma minoria de 

pessoas que recorre a medicação para tal ocorrer (4%). Dos indivíduos que apresentam valores de 

glicose elevados (4%) metade é diabético (50%), medicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores CT apresentam-se elevados em quase toda a população (96%). A maioria dos 

indivíduos que possuem CT elevado está a ser medicados para esta patologia (79%). Metade dos 

utentes que têm colesterol normal devem-no à toma de medicação (50%). 

Figura 29- Prevalência, em percentagem, dos valores de PAbd elevados e normais, para a 

população em estudo (N=50); e ainda, dentro de cada grupo (n=36 e n=14, respetivamente), 

distribuição da prevalência desses mesmos indicadores nos homens e nas mulheres. 

Figura 31 – Prevalência, em percentagem, da glicose elevada e normal, segundo as normas da 

DGS, na amostra em estudo (N=50). Prevalência, em percentagem, dos indivíduos que são 

diabéticos e dos que não o são, em cada um dos grupos mencionados (n=2 e n=48, 

respetivamente).  

Figura 30 – Prevalências, em percentagem, dos valores IMC calculados segundo a sua 

integração ou não nas medidas vigentes. Os resultados estão expressos em relação à amostra 

total (N=50).   
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Quase metade da amostra possui valores de PA dentro da normalidade (46%), sendo que um 

cerca de um quarto é hipertensa (26%, N=50). Mais de metade das pessoas não recorrem a 

medicação para que consigam ter os valores de PA adequados (78%, n= 23). O mesmo já não 

ocorre com os hipertensos, onde cerca de dois terços dos utentes são medicados e mesmo assim 

possuem valores de PA elevados (62%, n=13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de metade da população tem o PAbd  elevado (72%). Quando se trata de existirem apenas 

dois fatores de risco associados, é a dupla “PAbd + colesterol elevado” que tem maior prevalência 

(72%). Nem um quarto da população possui “PAbd + PA elevados” (22%). A dupla menos prevalente 

na população em estudo é a “ PAbd + glicose elevada” (4%). Quando se tratam das tríades, a “PAbd 

+ PA + colesterol elevado” é mais prevalente, mesmo assim não afetando nem um quarto da 

população (22%); já menos prevalente é a “PAbd + obesidade + glicose elevados” (2%,). Quando 

se abordam quatro associações as menos prevalentes (2%,) são “ PAbd + obesidade + glicose + 

PA elevados” e ““ PAbd + obesidade + colesterol + glicose elevados”. As restantes combinações 

com 4 fatores possuem uma prevalência de 4%. No que concerne à associação dos cinco 

parâmetros elevados medidos no estudo (“ PAbd + PA+ colesterol + glicose + obesidade), a sua 

prevalência é diminuta (2%). 

Figura 32- Prevalência, em percentagem, do colesterol elevado e do que está dentro da 

normalidade, de acordo com o que dita DGS, na totalidade da amostra em estudo (N=50). 

Prevalência, em percentagem, em cada um dos grupos mencionados (n=48 e n=2, respetivamente), 

dos indivíduos medicados com antidisplipidémicos.  

Figura 33 – Prevalência (N=50), em percentagem, dos diferentes valores de PA, agrupados em três 

grupos: indivíduos hipertensos, indivíduos com pré-hipertensão e indivíduos com valores de PA 

normais. Prevalência, em percentagem, dentro de cada grupo (n=13, n=14 e n=23) das pessoas que 

são medicadas e das que não o são. 
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O número de pessoas que apresenta HTA, hipercolesterolemia, obesidade, CT e PAbd 

elevados é o meso do que aqueles que apresenta todos estes indicadores normais (4%). Das 

restantes possibilidade de combinação de parâmetros elevados, é mais frequente encontrar 

pessoas com apenas dois (32%), seguindo-se as com apenas três (28%), depois as só com um 

(20%) e, por fim, com apenas quatro (12%).  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

5.     Discussão 

 No desenvolvimento deste projeto obtiveram-se os seguintes resultados mais relevantes: 1) 

o CT elevado é o FR mais preocupante pois é o que abrange mais população, 2) o valor de glicose 

no sangue é o único parâmetro controlado, em mais de metade da população; 3) a PA, a prática de 

exercício físico, o PAbd, o IMC e o CT possuem resultados individualmente, acima do normal, em 

mais de metade da população; 4) mais de metade da população é sedentária; 5) o PAbd elevado é 

mais prevalente nas mulheres do que nos homens; 6) mais de metade da população tem pré-

obesidade; 7) um sexto da população é obesa e mais de dois terços tem excesso de peso; 8) a 

Figura 34- Prevalências, em percentagem, da associação do PAbd elevado com os restantes 

fatores elevados medidos no estudo: IMC (obesidade), glicemia, PA (HTA), CT. Os valores estão 

expressos em relação à população total (N=50). 

Figura 35- Prevalências, em percentagem, do número de pessoas que apresenta nenhum, apenas 

um, apenas dois, apenas três, apenas quatro e todos os FR medidos elevados: IMC (obesidade), 

glicemia, PA (HTA), CT e PAbd elevado. Os valores estão expressos em relação à população total 

(N=50). 
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maioria da população consegue ter a glicemia controlada, sem para isso necessitar de medicação; 

9) o controlo e o diagnóstico têm de ser mais eficaz para a hipercolesterolemia; 10) a maioria dos 

hipertensos estão medicados para esta patologia; 11) é recorrente ter valores de PA normais, sem 

se tomar medicação; 12) todos os indivíduos que têm PAbd aumentado, tem também CT elevado 

13) toda a população que tem PAbd elevado e que é obesa, possui também CT aumentado 14) 

todas as pessoas hipertensas que têm o PAbd elevado, possuem também hipercolesterolemia; 15) 

a totalidade dos indivíduos com CT alto, hiperglicemia, e com PAbd elevado possuem também HTA; 

16) todos os indivíduos obesos, hipertensos, e com um PAbd elevado têm também 

hipercolesterolemia: 17) todas as pessoas obesas, com hiperglicemia e com PAbd elevado têm 

também HTA; 18) o mais recorrente é os indivíduos apresentarem apenas dois FR para DCV; 19) 

há tantas pessoas “totalmente” protegidas relativamente às DCV como as que apresentam maior 

probabilidade de as vir a desenvolver (presença de todos os FR). 20) o mais recorrente é as pessoas 

apresentarem apenas dois FR em simultâneo.  

 Atualmente, a inatividade física é vista como um dos principais FR para doenças crónicas 

não transmissíveis, como as DCV [75]. Relativamente à doença coronária, sabe-se que esta detém 

uma associação com o sedentarismo (8% dos casos de doença coronária em Portugal devem-se à 

inatividade física) [76, 77]. Os mecanismos subjacentes à diminuição da incidência DCV, pela prática 

de exercício, passam pela melhoria do metabolismo, nomeadamente da glicose (controlando a 

hiperglicemia), pela redução da gordura, principalmente na zona abdominal (o que diminui o PAbd, 

o peso, a obesidade e o colesterol) e pela diminuição da PA (por diminuir a resistência vascular 

periférica, dada a vasodilatação do musculo esquelético, ajudando-o a redistribuir o fluxo sanguíneo 

alterado pelo aumento do debito cardíaco)[77-79]. A DGS preconiza pelo menos 30 minutos de 

atividade física cumulativa moderada (por exemplo caminhar para o local de trabalho) todos os dias. 

Caso se pretenda controlar o peso é necessário pelo menos 60 minutos de atividade física 

vigorosa/moderada por dia [70]. Em Portugal, apenas cerca de 20% prática exercício físico: dados 

do Eurobarómetro (2014) revelaram que 72% dos adultos portugueses “nunca” ou “raramente” 

faziam exercício ou desporto, e apenas 23% cumpriam as recomendações da OMS; no Inquérito 

Nacional da Saúde de 2014, 20% dos inquiridos com mais de 15 anos referiam praticar exercício 

físico pelo menos três vezes por semana; noutro estudo nacional, a atividade física dos portugueses 

foi avaliada com um acelerómetro e apenas 21% dos adultos atingiam o valor atualmente 

recomendado pela OMS [76]. Porém, na FBH, a percentagem para a prática de exercício físico, 

apesar de baixa, conseguiu ser mais elevada (36%). Esta disparidade pode dever-se a um 

falseamento dos resultados por parte da população, e ao facto do perfil geral do utente da FBH ser 

um indivíduo idoso, que vive naquela zona dias, e que faz os percursos do seu dia-a-dia sempre a 

pé. A inatividade física, por ser considerada um problema de saúde pública, leva a que a DGS se 

mobilize e tenha, inclusive criado o programa “Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade 

Física, da Saúde e do Bem-Estar l 2016-2025. [76] 

  Segundo a DGS, a medição do MC faz-se, recorrendo a uma fita métrica sobre a pele, no 

ponto médio entre o bordo inferior da última costela palpável e o bordo superior da crista ilíaca. A 

partir deste valor, os indivíduos ser classificados como detentores de PAbd normal ou PAbd alto. 
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Para se enquadrarem na segunda, os homens têm de possuir um PAbd ≥ 94 cm, e as mulheres ≥ 

80 cm [70]. Através da medição deste indicador, também se pode defnir , possuindo valor clínico, 

dois níveis de risco (aumentado e muito aumentado) de desenvolvimento de complicações 

metabólicas, expressos no Anexo 9. Note-se que a acumulação de gordura abdominal (determinada 

pela medição do PAbd) está ainda associada a um risco acrescido de surgimento de distúrbios 

relacionados com a obesidade como diabetes, DCV e HTA [80]. Isto ocorre devido ao caracter pró-

inflamatório dos adipócitos abdominais, aquando do atingimento de um certo grau de hipertrofia [62, 

63, 65]. Deste modo, a medição do PAbd é um indicador que é facilmente usado para identificar 

quem deve perder peso. No entanto, é importante ter a consciência de que o PAbd pode estar 

aumentado, devido ao excesso de peso - o que corresponde a um IMC alto – ou apenas ao facto 

dos indivíduos terem um quadril mais largo – o que nestes casos se reflete num IMC normal. Assim 

sendo, é nos primeiros casos que se deve incentivar a perda de peso [81]. Na amostra em estudo, 

72% da população apresentava PAbd elevado, o que reflete uma urgência na alteração dos hábitos 

de vida (prática de exercício físico e alimentação adequada, por exemplo), de forma a minimizar os 

riscos que podem advir daí. O facto de apenas se ter realizado uma medição e não duas, por utente, 

tal como a DGS preconiza [71], pode ser uma causa de erro, falseando os resultados. A razão pela 

qual as mulheres (72) possuíram valores mais elevados do que os homens (29%) pode resultar, 

apena, da sua estrutura anatómica ser mais proeminente, na zona da medição. 

A obesidade, de acordo com a OMS, é uma doença em que o excesso de gordura corporal 

acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde humana [70]. Para se chegar a esta 

qualificação, recorre-se ao IMC, calculado a partir da divisão do peso (Kg) pela altura (m) elevada 

ao quadrado. Consonante o valor de IMC, os adultos são distribuídos por 6 classes, tal como está 

representado no Anexo XXX. Desta forma, para um peso normal associa-se um IMC de 18,5 a 24,9 

Kg/m2, anexo XX mesmo, uma pessoa obesa tem um risco moderado, de cerca de duas a três vezes 

mais do que um individuo com peso normal, de desenvolver HTA ou doença coronária, mas já 

apresenta um risco grande, maior do que três vezes, de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 [70]. 

Uma vez que as comorbilidades associadas à obesidade, onde se incluem as DCV e outros FR para 

elas, derivam desta doença, é extremamente necessário controlar esta variável. Deste modo, deve-

se incentivar a prática de exercício físico e a adoção de uma alimentação equilibrada, ou seja, 

devendo-se reduzir o consumo de lípidos, hidratos de carbono e álcool, seguir as proporções 

recomendadas pela roda dos alimentos e comer a cada 3-4 horas[77]. Atualmente, a obesidade tem 

uma enorme prevalência nos países desenvolvidos [70]. Segundo os dados presentes no Inquérito 

Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), que analisa a população residente em Portugal, em 

2015, com idades entre os 25 e os 74 anos, dois terços da população adulta portuguesa (67,6%) 

sofria de excesso de peso, sendo que a prevalência de obesidade foi de 28,7%.Porém, no meu 

estudo, um terço da população (30%) apresenta excesso de peso enquanto 16% são obesos. Estas 

divergências podem estar relacionadas com a reduzida dimensão da amostra, com o facto de não 

terem sido incluídas crianças na amostra, o que poderia aumentar a prevalência dado a crescente 

obesidade existente nesta faixa etária. Note-se ainda que os portugueses mais escolarizados 

apresentam um quarto da prevalência de obesidade dos seus opositores [70].  
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A diabetes mellitus é uma doença crónica e metabólica que se caracteriza pelo nível de glicose 

no sangue acima do normal, devida a uma deficiência na produção e/ou libertação de insulina, ou 

ainda resistência à mesma [82, 83] O seu diagnóstico é feito, segundo os seguintes parâmetros, em 

sangue venoso: a) glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou b) sintomas clássicos + 

glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); ou c) glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 

2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; ou d) hemoglobina glicada 

A1c (HbA1c) ≥ 6,5% [74, 84]. Quando a glicemia está entre 110 mg/dl e 126 mg/dl trata-se de uma 

glicemia em jejum alterada mas que ainda não se classifica como diabetes. Caso a pessoa seja 

assintomática, não se deve realizar o diagnóstico tendo por base um único valor de glicemia de 

jejum ou de HbA1c, tendo de se confirmar o resultado com uma segunda análise, após uma a duas 

semanas. [74, 84] Dentro dos sintomas comuns destacam-se: a vontade frequente de urinar, a fome 

e sede constantes, a secura da boca, o cansaço e a visão turva [83]. A diabetes é subdividida em 

quatro classes: diabetes tipo 1 (insulino-dependente, com aparecimento mas comum na infância), 

diabetes tipo 2 (é mais comum, não insulino-dependente, com aparecimento mais frequente na 

idade adulta e está aliada ao excesso de peso e obesidade), diabetes gestacional e outro tipo 

especifico de diabetes. [74, 84]. Dadas as alterações do estilo de vida que a sociedade tem vivido 

(alimentação desequilibrada e aumento do sedentarismo e, consequentemente, obesidade), a 

diabetes tipo 2 tem vindo a surgir cada vez mais nos adultos [67]. Note-se que a diabetes mellitus 

pode, por si mesma quando não está controlada, afetar várias partes do organismo, como os rins 

(doença renal crónica), os olhos (retinopatia diabética), os nervos (neuropatia diabética), os pés (pé 

diabético) e os vasos sanguíneos (DCV), devido a complicações macro, micro e neurovasculares 

[85]. Os indivíduos diabéticos apresentam uma probabilidade de cerca de três a quatro vezes 

superior, quando comparados com a população geral, de desenvolverem eventos cardiovasculares, 

e de cerca do dobro de morrerem por DCV – principalmente de doença arterial coronária (DAC), 

acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica (DAP) [66]. Esta situação resulta da 

presença de fatores inerentes à diabetes que favorecem a maior ocorrência de DCV (tais como a 

hiperglicemia, a resistência à insulina) mas também por esta doença estar presente em indivíduos 

que possuem outros FR das DCV (sendo que alguns deles podem, inclusive, ser fruto desta 

associação): HTA sistémica, dislipidemia, obesidade, estado inflamatório subclínico, entre outros) – 

ver Anexos XXII, XXIII. Estudos ainda demonstram que, nos diabéticos tipo 2, as DCV (doença 

coronária, enfarte e a doença vascular periférica) são a principal causa de mortalidade e de 

morbilidade [68] . De acordo com a WHO, 422 milhões de adultos são diabéticos, ou seja, 1 pessoa 

11. Dados recolhidos pelo INSEF revelam que prevalência da diabetes (com base na medição da 

HbA1c, toma de medicação para a diabetes ou autorreporte de diagnóstico de diabetes), em 2015 

foi de 9,8%. No estudo por mim realizado, 4% da população tinha a glicose alta. Esta discrepância 

de resultados pode dever-se, à estratégia de diagnóstico ter sido diferente, à diminuta amostra em 

estudo e à não execução da segunda análise aos indivíduos hiperglicémicos assintomáticos- 

podendo ter resultado daqui falsos negativos. Dado este último ponto, não fui capaz de diagnosticar 

diabetes, mas sim apenas situação de hiperglicemia. 
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A dislipidemia é um termo generalista utilizado para designar todas as alterações e anomalias 

dos lípidos no sangue. Consoante a sua etiologia, podem ser agrupadas em várias classes: 

hipercolesterolemias - por aumento do CT; hipertrigliceridemias - caso haja um aumento dos 

triglicerídeos (TG), hiperlipidemia mista (se houver combinação dos dois fatores anteriores) ou ainda 

as relacionadas com a redução isolada dos níveis de (c-HDL) ou em associação com um aumento 

dos TG ou do colesterol das LDL (c-LDL) ([72, 86]. De acordo com a norma da DGS 066/2011 de 

30/12/2011, atualizada a 26/2/2015, o diagnóstico das dislipidemias realiza-se através da avaliação 

laboratorial, no sangue e em jejum de 12 horas, dos TG, do CT, do c-HDL e, ainda, do c-LDL. Os 

valores recomendados de CT, para a população em geral são <190mg/dl, enquanto que para a 

população de alto risco, com diabetes tipo 2 ou com DCV estabelecida são <175mg/dl [61]. Os 

restantes objetivos terapêuticos para as outras formas de colesterol e de TG estão expressas no 

Anexo XXXIII. De uma forma geral, é o c-LDL que se utiliza como o principal parâmetro na avaliação 

lipídica, não sendo impossível, apesar de insuficiente para caracterizar uma dislipidemia, utilizar o 

CT. Note-se que diagnóstico de dislipidemia deve ainda ser sempre confirmado com uma segunda 

avaliação laboratorial em jejum do CT, do c-HDL e TG, realizada num intervalo mínimo de 4 

semanas, antes de se iniciar qualquer terapêutica [86, 87]. Consoante o SCORE obtido para o RCV, 

os valores do doseamento dos lípidos, e os fatores de risco que a pessoa tenha, a abordagem clínica 

é diferente e está mencionada no Anexo XXXIX [87]. As dislipidemias, por si só, são uma das 

principais causas do desenvolvimento de DCV [60]. Um dos processos responsáveis por este facto 

é a oxidação dos c- LDL. Estas moléculas oxidadas são responsáveis pela lesão endotelial, dada a 

acumulação de colesterol nos macrófagos e, entre outras coisas, a indução da agregação 

plaquetária, tendo como resultado a formação da placa de ateroma. Por outro lado, há fatores como 

o tabagismo, HTA ou a diabetes (fatores de risco comuns à DCV) podem ser FR para as próprias 

dislipdemias. Estas cadeias mecanísticas estão apresentadas nos Anexos XXII, XXII e XXIV. Assim 

sendo, caso se pretenda diminuir a incidência de DCV há necessidade de controlar estes 

parâmetros, assim como a própria dislipidemia [88]. A abordagem terapêutica a adotar deve passar 

sempre por uma mudança de estilo de vida, em que se recomenda: a adoção de uma dieta variada, 

nutricionalmente equilibrada, rica em legumes, leguminosas, verduras e frutas e pobre em gorduras 

(totais e saturadas); a prática de exercício físico diária (30 a 60 minutos); o controlo e a manutenção 

do peso normal; a restrição do consumo de sal (inferior a 5,8g/dia) e de álcool (máximo 2 

bebidas/dia) e a cessão tabágica [87]. No primeiro relatório de resultados do INSEF concluiu-se que 

cerca de metade da população portuguesa (52,3%), tinha valores de CT iguais ou superiores ao 

valor recomendado. Quando se consideraram também os indivíduos que reportaram tomar 

medicamentos para reduzir os níveis de CT, este valor aumentou para 63,3%. Porém, os dados 

recolhidos neste estudo reportam para valores muito superiores, onde 96% da população teve 

colesterol acima do normal. Esta divergência pode estar associada à existência de falsos positivos, 

dado que apenas se efetuou uma determinação laboratorial do CT, não se sabendo se a pessoa 

apresenta, de verdade, hipercolesterolemia, ou ao facto de os indivíduos poderem não estão a ser 

medicados como deveriam. Mesmo os que tomam medicação para esta patologia, devem fazer um 

controlo mais apertado deste parâmetro pois, na maioria, ela não está a surtir o efeito pretendido.  
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 Por fim, o último indicador analisado foi o valor de PAS e PAD, com o intuito de a determinar 

a prevalência da HTA. Os valores de referência das PAS e PAD e a respetiva categoria a que 

representam, de forma simplificada, estão representados no Anexo XXXV. De acordo com a OMS, 

e com a DGS, a HTA é definia por uma PAS ≥140 mmHg e/ou uma PAD ≥ 90 mmHG2 [89]. Para 

além de ter de atingir estes valores, a HTA só é diagnosticada quando a elevação é persistente em 

várias ocasiões e em diferentes situações. De modo a que a medição seja ainda mais precisa, deve-

se efetuar duas medições de cada vez, com uma diferença temporal mínima de 2 minutos entre si, 

sendo registado o valor mas baixo [89]. A HTA, como revela a tabela 7 do Anexo XXXV, pode estar 

dividida em três classes (I,II,III), a ligeira, moderada e grave, respetivamente. É preciso relembrar 

que os objetivos terapêuticos, ao nível de valores de PA ideais a atingir, são diferentes no caso dos 

diabéticos, dos insuficientes renais, e de se tratar de um hipertenso com fatores de risco associados 

(Anexo XXXVI) [90]. A sintomatologia associada à HTA não é única para esta doença e, a grande 

maioria das vezes é inexistente. Porém, quando existem sintomas, podem incluir cefaleias, falta de 

ar, tonturas, sangramento nasal, dor no peito, palpitações visão desfocada e sensação de mau-

estar.[90]. Esta camuflagem faz com que, a maioria das vezes, só se detete a patologia em causa 

tarde de mais. Deste modo, cabe-nos atuar ao nível da prevenção primária, tendo para isso que 

proceder a um controlo afincado dos FR associados à HTA. Como FR modificáveis estão incluídos: 

consumo de café, de sal e de álcool, excessivamente; o sedentarismo; o tabagismos; o stress; a 

obesidade; a dieta desequilibrada e alguns fármacos. Relativamente aos não modificáveis consta a 

raça, a hereditariedade, o sexo [91]. Devida à partilha quase total dos mesmos FR, torna-se 

justificável que exista uma relação direta entre a HTA e as DCV: quanto mais elevada é PA (HTA), 

e quantos mais fatores de risco existirem para ela surgir, maior é o RCV. Estas associações estão 

demonstradas na tabela 9 do Anexo XXXVII [90, 92]. De forma a reduzir a HTA e a manter os PA 

adequados, as medidas não farmacológicas a adotar passam pelo controle dos fatores de risco já 

mencionados, ou seja, controlar o peso, ter uma dieta equilibrada, praticar exercício físico regular e 

terminar os hábitos de consumo de álcool, bem como de fumar. Um estudo determinou que, em 

Espanha, entre 2008 e 2010, 66% da população era hipertensa, valores muito superiores aos 

obtidos neste estudo – 26%. Esta discrepância pode-se relacionar com a reduzida amostra que 

compõe este estudo, assim como as diferenças culturais entre os dois países. De acordo com a 

DGS, a prevalência da HTA em Portugal, no ano de 2013, situou-se nos 26,9% (já similar ao deste 

estudo), tendo sido determinada uma reduzida prevalência nos jovens e um mau controlo nos idosos 

[93]. Esse problema também foi visível neste estudo, uma vez que 62% dos hipertensos e 43% dos 

pré-hipertensos eram medicados; porém apenas 22% dos indivíduos com valores normais de PA 

eram medicados. Este panorama pode levantar questões relativamente à efetivada da terapêutica 

farmacológica utilizada, ao cumprimento ou não – por parte dos utentes- da mesma, e à existência 

de um acompanhamento efetivo e suficiente dos utentes, por parte das equipas médicas. 

Estudos recentes revelam que o PAbd é capaz de desencadear DCV [63, 65]– consultar Anexos 

XXI e XXII. Na amostra em estudo, pode-se verificar que o PAbd elevado não é sinonimo de 

obesidade, uma vez que apenas 16% apresentaram esta associação vs 72% que possuíam apenas 

o primeiro. A razão pela qual isto sucede já foi anteriormente mencionada. Todos os indivíduos que 
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têm o PAbd aumentado possuem, também, o colesterol elevado (72%). Esta situação é muito 

perigosa dado que o aumento de gordura intra-abdominal pode desencadear uma resposta 

inflamatória e de stress oxidativo capaz de oxidar as LDL, promovendo a formação da placa de 

ateroma e trombos e, consequentemente, o desenvolvimento de DCV [62, 64]– Anexos XXI, XXII, 

XXIII, XIV. Quando se adiciona mais um fator, verifica-se que todos os obesos com PAbd elevado 

têm também CT aumentado (16%, N=50). Nestes casos a prática de exercício físico diário, a cessão 

tabágica e a adesão a um regime alimentar adequado, onde os lípidos estão bastante reduzidos, 

devem ser incrementas de imediato. Verifica-se ainda que todos os indivíduos HTA com PAbd acima 

do normal possuem, também, colesterol. Esta relação não é tão completa no Programa Nacional 

para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, da DGS, uma vez que estimaram que no ano de 2013, 

em Portugal, apenas 50% dos hipertensos tinham valor de colesterol elevado [93]. Esta disparidade 

na associação pode estar relaciona com a não contabilização dos indivíduos com PAbd elevado, o 

que altera o número de indivíduos, logo a prevalência no grupo de comparação. Apesar de reduzida 

ainda foram detetados indivíduos (2%) com todos os parâmetros avaliados elevados. Apesar de não 

existir uma justificação clara para tal verificou-se uma associação óbvia entre certo fatores, já 

anteriormente mencionada. 

Uma vez que os FR, quando em associação, se potencializam é impreterível o controlo 

apertado dos indicadores abordados (hiperglicemia, obesidade, PAbd aumentado, 

hipercolesterolemia, HTA), caso se pretenda diminuir o RCV [57]. Assim, quantos mais parâmetros 

existirem, maior será a probabilidade de desenvolver DCV. Note-se que na população em estudo, 

apesar de existirem pessoas isentas de FR para o desenvolvimento destas patologias (4%), a 

mesma proporção apresenta um risco muito elevado de desenvolver DCV, pela coexistência de 

todos os parâmetros. Por outro lado, é normal que quantos mais forem o número de indicadores a 

se adicionar, menos pessoas consigam cumprir este requisito – daí as proporções decrescentes dos 

“apenas dois” para o “todos os parâmetros. A elevada prevalência de utentes que apresentaram 

apenas dois FR, pode ter resultado da já existência de algumas complicações provenientes de uma 

patologia de base, mas que ainda não se encontra num estado muito avançado. 

 

6. Conclusão 

 Com o avançar da idade, o organismo deixa funcionar na sua plenitude, ficando mais 

vulnerável ao aparecimento de doenças. As DCV, com elevada prevalência nas faixas etárias mais 

altas, derivam de um estilo de vida por muitos adotado atualmente (sedentarismo, ausência de 

prática de exercício físico, hábitos de consumo de álcool e de tabaco elevados, dietas pouco 

equilibradas e ricas em lípidos e utilização de contracetivos orais, nas mulheres) [94]. A 

sintomatologia pouco característica das DCV faz com que muitas pessoas nem se apercebam que 

são potenciais vítimas desta patologia. [90, 91]. Assim sendo, é extremamente importante alertar a 

população relativamente os FR desta patologia. Dentro deles há que fazer menção à obesidade, ao 

PAbd elevado, à hipercolesterolemia, à diabetes (hiperglicemia), ao stress, ao consumo excessivo 

de álcool e de tabaco, ao sedentarismo e à HTA. Ao tornar a população mais consciente dos 
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problemas a que está exposta e do que pode fazer para os contornar, neste caso relativamente às 

DCV e as respetivos FR, enquanto farmacêutica, alguns dos meus objetivos ficam cumpridos.  

 

Inquérito relativo aos cuidados adotados na arrumação da 
medicação em casa, ao número de caixas de medicamentos aí 
existentes e às medidas adotadas na rejeição da medicação  
 

1.  Introdução 

Sabe-se que é importante disponibilizar e administrar o medicamento, vulgo substancia ativa, 

certa na altura certa, mas isto não é suficiente. Caso ele não se encontre nas suas plenas condições, 

devido a falhas no seu condicionamento ou armazenamento, por término do prazo de validade (PV), 

formação de produtos de degradação tóxicos [95], entre outras situações, a ação que ele iria 

desempenhar fica comprometida. Deste modo, a qualidade, a segurança e a eficácia da terapêutica 

instalada fica em risco, assim como, possivelmente, a saúde do utente. Para evitar isto é necessário 

conhecer melhor os medicamentos e aquilo que eles necessitam para se manterem estáveis física, 

química e microbiologicamente, estando capazes de manter as suas propriedades biofarmacêuticas 

dentro dos limites especificados, durante todo o PV [96]. Segundo alguns autores, a estabilidade 

das formas farmacêuticas pode diferenciar-se em estabilidade física, química, microbiológica, 

terapêutica e toxicológica, podendo ser afetada por fatores extrínsecos, como a temperatura, a luz 

e a humidade, ou por fatores intrínsecos, como a hidrólise e a oxidação [95, 97]. Devido a isto, todos 

medicamentos antes de serem sujeitos a qualquer autorização de introdução no mercado (AIM), são 

submetidos a ensaios de estabilidade, realizados em condições normalizadas e internacionalmente 

conhecidas (Anexo XXXVIII), de forma a que se consiga fixar o seu PV e as condições de 

conservação [98]. O conhecimento relativo a estes parâmetros tem de chegar a toda a população, 

sendo o farmacêutico o principal responsável para que isso ocorra. Durante o ato da dispensa, este 

terá que abordar estas questões, principalmente se alguns dos medicamentos a fornecer tiver 

alguma particularidade de conservação (por exemplo, o frio). Neste momento, os medicamentos 

passam, na plenitude das suas propriedades, de um profissional de saúde para um cidadão, que 

tem agora como responsabilidade acrescida zelar pela sua integridade, assim como pela segurança 

das pessoas mais vulneráveis que com ele coabitam - como as crianças. 

Neste seguimento, o Infarmed determina que se devem conservar os medicamentos na sua 

embalagem original, incluindo o folheto informativo, estando assim devidamente identificados, mas 

também protegidos. Caso haja crianças em casa, deve optar-se por separar os que se destinam 

unicamente a elas, de forma a não haver qualquer possibilidade de erro aquando a toma. Apesar 

disso, todos os medicamentos devem estar arrumados numa só divisão da casa, ao abrigo da luz, 

da temperatura e da humidade [99, 100]. Assim, locais como a cozinha e a casa de banho devem 

ser evitados ao máximo, em prol de locais frescos e secos, como o quarto e a sala. O armário 

destinado à medicação deve estar ainda fechado à chave e localizar-se num sito alto para ser 

inacessível às crianças. [99, 100]. Porém, há que fazer a ressalva de que há exceções, dado que 

há medicamentos que precisam de ser guardados no frigorífico (vulgo insulinas e alguns 
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antibióticos). Nestes casos, na sua embalagem secundária há uma menção à necessidade de ser 

conservado a uma temperatura entre 2 a 8⁰C [98]. Durante o seu processo de transporte até casa, 

este fator tem de ter sido em conta. Nos restantes medicamentos, aqueles que podem ser 

conservados a uma temperatura ambiente, têm na sua maioria uma indicação de conservação a 

uma temperatura inferior a 25ºC ou a 30ºC. O Infarmed desaconselha, ainda, a utilização de todos 

medicamento após ter terminado o seu PV  [99].Isto deve-se ao facto de, após essa data expirar, 

algumas substâncias que compõem o medicamento poderem sofrer reações químicas, tornando-o 

perigoso para a saúde. Para evitar que isto ocorra, deve-se fazer uma revisão regular a todos os 

medicados e retirar aqueles que estão fora do PV (mencionado tanto na embalagem primária como 

na secundária) ou de uso [99, 101], e entrega-los na farmácia, no contentor do Valormed. Esta 

sociedade visa tratar os resíduos relacionados com o medicamento (medicamentos propriamente 

ditos, dentro ou fora do PV, embalagens primárias e secundárias e acessórios que facilitem a sua 

administração [49]) de forma segura, para que, no fim, possam ser encarados como qualquer outro 

resíduo urbano. Como consequência, o problema de saúde pública relacionada com a contaminação 

ambiental proveniente dos medicamentos tenderá a diminuir [48]. 

Ainda relativamente ao armário de farmácia já mencionado, exteriormente, este deve ser de 

madeira ou de metal e sem vidros -para que não entre a luz - e internamente deve ser composto por 

medicamentos - quer os de toma habitual, quer os necessários para responder a imprevistos (como 

sintomas ligeiros) - acessórios e produtos de saúde. Para além disso, deve estar ajustado à altura 

do ano em que nos encontramos, pois o Verão e o Inverno trazem consigo necessidades diferentes 

[100-102]. Quanto à posição dos farmacêuticos, estes são a favor da existência destes armários, 

auxiliando, inclusivamente, a compô-los com produtos de saúde e medicamentos que são 

efetivamente necessários, tornando-os úteis e otimizados. Porém, têm a consciência de que isto 

facilita, em muito, o acesso à medicação. Caso não seja bem arrumada, pode ainda gerar confusões 

quer na toma quer no controlo das suas especificidades. Obviamente que todos temos o direito de 

ter medicação em casa, mas também todos nós temos o dever de saber tratar dela corretamente.  

 

2.    Objetivos 

Com este projeto pretendi compreender quais são os cuidados que a população tem com os 

medicamentos, no que concerne ao seu armazenamento em casa, inclusivamente ao nível da 

proteção das crianças. Por outro lado, averiguar a possível existência de demasiada medicação em 

casa, facilitando o acesso à mesma, e ter conhecimento dos procedimentos que adotam aquando a 

inutilização ou termino dos medicamentos, foram outras tarefas a que me propus analisar.Com a 

entrega dos folhetos informativos espero ter dado a conhecer ou melhor ainda, relembrar, alguns 

cuidados a ter quer no que diz respeito quer à arrumação quer à rejeição dos medicamentos, 

abrangendo um leque maior de pessoas do que aquelas que vão unicamente à farmácia. A entrega 

de pequenos Valormed foi realizada com o intuito de enfatizar este último ponto, facilitando o 

processo a quem já o faz corretamente e estimulando a adesão de quem desconhecia, ou não o 

punha em prática. 
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3.   Métodos 

A ideia deste projeto surgiu quando me apercebi que havia um fosso entre os conhecimentos 

e aquilo que as pessoas fazem, relativamente aos cuidados a ter aquando da arrumação da 

medicação nas suas casas. Para verificar se o mesmo se passava com os utentes da FBH elaborei 

um inquérito (Anexo XXXIX) com algumas questões relacionadas com esta temática, assim como 

com o número de caixas de medicamentos que possuíam nas suas casas e a prática que adotam 

quando o PV dos medicamentos expira, ou quando deixam de ter necessidade de os tomar. Esse 

breve questionário foi preenchido por mim ou pelos próprios utentes, aquando do atendimento. Os 

dados recolhidos foram, posteriormente, analisados no programa informático Excel. Para além 

disso, a distribuição de folhetos informativos (Anexo XL) nos sacos fornecidos pela FBH, assim 

como a oferta de um pequeno Valormed passível de ser levado para as suas próprias casas foram 

algumas estratégias de difusão de informação e adesão às boas práticas que adotei. 

A amostra é constituída por 50 pessoas, com idade mais frequente entre os 60 e os 70 anos. 

 

4. Resultados 

Os locais prediletos para arrumar a medicação em casa são o quarto e a casa de banho (ambos 

com 22%), seguindo-se a cozinha (20%) e depois a sala (10%). Uma minoria da população (18%) 

opta por distribui-los em mais do que um lugar, sendo a combinação mais prevalente (8%) “casa de 

banho + cozinha” e de seguida, a “quarto + cozinha” (4%). Há, ainda, muito raramente (2%) quem 

opte por ter a medicação espalhada por três compartimentos (casa de banho + quarto + sala).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quase toda a população (90%), ao arrumar a medicação nas suas casas, tem o cuidado de a 

colocar num local onde não incida uma fonte de luz direita.  

 

 

 

 

 

Figura 39- Percentagem associada a cada local ou associação de locais de arrumação da 

medicação em casa. Os valores são expressos em relação à totalidade da amostra (N=50). 

Figura 40- Avaliação do cuidado, aquando da arrumação dos medicamentos em casa, de os proteger 

de uma fonte de luz direta. Os valores são expressos em relação à totalidade da amostra (N=50). 
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Mais de metade da população (66%) guarda a medicação perto de uma fonte de calor.  

 

Mais de metade das pessoas (77%) tem a preocupação de guardar a medicação em locais de 

impossível acesso às crianças que frequentam as suas casas.  

 

 

Mais de um quarto da população tem em casa ou entre cinco a dez, inclusive, caixas de 

medicamentos (28%), ou então mais de vinte, inclusive (26%). Poucas são aquelas pessoas que 

têm apenas até cinco caixas (10%). 

 

 

 

 

 

Figura 41- Avaliação do cuidado, aquando da arrumação dos medicamentos em casa, de os 

colocar longe de uma fonte de calor. Os valores são expressos em percentagem, em relação à 

totalidade da amostra (N=50).  

Figura 42- Avaliação, em percentagem, do acesso à medicação disponível em casa, pelas 

crianças. Os valores são expressos em relação à totalidade da amostra (N=50) (A), e em relação 

ao número de pessoas cuja casa é frequentada por crianças (n=30) (B).   

A B 

Figura 43- Prevalência, em percentagem, do número de caixas de medicamentos que as 

pessoas têm em casa. Os valores estão expressos em relação à totalidade da amostra (N=50). 



Relatório de Estágio Profissionalizante l Farmácia da Boa Hora 
  

37 

 

Mais de três quartos da população (88%) verifica os PV dos medicamentos, sendo que 

efetivamente três quartos deles (75%) o faz aquando da toma. Apenas 2% tem esta preocupação 

no ato da dispensa da medicação, nas farmácias.  

 

Mais de metade da população (66%, N=50) rejeita os medicamentos fora do prazo de validade 

ou que já não vão utilizar mais no Valormed, existente na farmácia. Um terço da população coloca-

-os no lixo comum (66%,N=50). 

 

5. Discussão 

No desenvolvimento deste projeto obtiveram-se os seguintes resultados mais importantes: 1) 

nem metade da população sabe arrumar corretamente a medicação em casa; 2) os locais prediletos 

para guardar os medicamentos são a casa de banho e o quarto, seguindo-se a cozinha e depois a 

sala; 3) quase todos acondicionam os medicamentos com proteção da luz direta, cumprindo esta 

norma; 4) mais de metade da população arruma os medicamentos perto de uma fonte de calor; 5) 

mais de dois terços população detém o acesso das crianças restrito à medicação; 6) As pessoas 

têm, maioritariamente, ou entre cinco a dez, inclusive, ou mais de vinte medicamentos me casa; 7) 

Mais de dois terços da população (88%) sendo que três quartos deles o fazem aquando a toma; 8) 

mais de metade da população sabe da existência do Valormed e utiliza-o, na FBH. 

Mais de metade da população tem os hábitos de acondicionamento e armazenamento da 

medicação em casa errados, no que concerne ao local destinado à arrumação (apenas 40% o faz 

corretamente – quarto e sala, não concomitantemente). Os locais a evitar, devido às grandes 

variações de temperatura, de luz e de humidade são a casa de banho e a cozinha. A higiene diária 

Figura 44- Análise da prática de verificação do prazo de validade dos medicamentos. Os 

resultados estão expressos em percentagem em relação à totalidade da amostra (A) (N=50), e 

em relação ao número de indivíduos que verificam os prazos de validade (n=44). 

Figura 45- Determinação do local onde a população rejeita a medicação. Os resultados estão 

expressos em percentagem, em relação à totalidade da amostra (N=50). 

A B 
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(tomar banho), assim como o cozinhar alimentos são os principais responsáveis pela alteração das 

variáveis, possibilitando a fragilização dos medicamentos. Para além disso, é sabido que se deve 

optar por os guardar todos no mesmo lugar, de forma a que o acesso a eles esteja mais restrito 

[100]. Quanto a isto, os utentes da FBH até são cumpridores, dado que apenas 18% opta por ter os 

medicamentos repartidos por duas, ou até três divisões. Porém, é importante ressalvar que estas 

percentagens não resultam, na maioria das vezes, de um conhecimento correto das estratégias a 

adotar relativamente a esta temática. Pelo que fui compreendendo ao longo do preenchimento dos 

inquéritos, muitas pessoas creem, erradamente, que a casa de banho, por ser um local que 

associam a limpeza, é o melhor para guardarem os medicamentos. Para além disso, o número de 

divisões pelas quais repartem a medicação está associado a uma questão de comodismo, 

consoante a rotina de cada um.  

A não incidência de luz direta nos medicamentos é considerada um dos parâmetros essências 

para que sejam mantidas as condições de conservação e, consequentemente, estabilidade da forma 

farmacêutica. Isto ocorre porque a luz está sempre associada a uma determinada energia, que pode 

ser responsável por desencadear (energia de ativação) ou acelerar reações de degradação 

fotoquímica [103, 104]. Aquando a incidência de uma fonte luminosa, as moléculas que absorvem 

a energia podem participar na reação principal, sendo reagente da mesma – e, nestes casos, dá-se 

uma reação fotoquímica – ou não participam diretamente nessa reação, passando a energia 

absorvida a outras moléculas reativas – assim, a molécula diz-se fotossensibilizadora [97].Da 

degradação fotoquímica podem resultar produtos altamente oxidantes, como os radicais livres - 

dado o aumento dos níveis energéticos dos compostos – capazes de alterar a SA do medicamento 

e diminuir a sua potência [104].Para além das características da luz, há propriedades intrínsecas 

aos medicamentos (SA e excipientes), que influenciam tanto a ocorrência como a velocidade de 

degradação dos mesmos. Dentro deles pode-se destacar a concentração, polaridade e reatividade 

da SA, o tipo de solvente utilizado, o pH do meio, a concentração de oxigênio dissolvido, a 

composição de sais e iões metálicos, a solubilidade e a viscosidade, o tamanho e forma das 

partículas e a cor da formulação [104]. Duas das estratégias utlizadas para ajudar a diminuir o efeito 

da luz sobre os medicamentos é o acondicionamento primário em frascos de vidro âmbar, pela 

indústria, e a arrumação em locais isentos de luz direta (pelos utentes) [95]. 

A temperatura é o fator mais importante no que concerne à estabilidade dos medicamentos 

[95], dado que influencia diretamente a estabilidade dos fármacos por doação de energia ao sistema 

sob a forma de calor. Esta associação foi sugerida pela primeira vez por Arrhenius através da 

fórmula k=Ae-Ea/RT, onde k é a constante de velocidade da reação, A é o fator de frequência, Ea é a 

energia de ativação, R é a constante dos gases perfeitos (1.987 cal/mol K) e T é a temperatura 

absoluta [103]. A maioria das reações é mais favorecida pelo aumento da temperatura do que pela 

sua diminuição, sendo que foi estimado que, por cada aumento de 10ºC, a taxa de velocidade das 

reações pode aumentar cerca de duas a três vezes. Porém, como esta correlação não é transversal 

a todos os casos, sendo necessário desenvolver protocolos de estudo de estabilidade para cada 

formulação [97].De forma a controlar a velocidade de degradação dos fármacos, é necessário 
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minimizar a influência da temperatura de armazenamento, sendo por isso por vezes necessário 

recorrer à refrigeração e/ou à congelação [97, 103]. 

Relativamente ao acesso à medicação, três quartos da população adota estratégias, em casa, 

que creem impedir o acesso à medicação pelas crianças. Estes valores positivos podem resultar 

(ou não) de uma consciencialização de que do número de medicamentos disponíveis em casa é 

elevado. Segundo o Infarmed, o ideal é colocar a medicação organizada, mas toda num armário de 

metal, sem vidros e passível de ser trancado, num local onde as crianças não cheguem [99, 100].  

Não é justo equiparar, de forma igualitária, a quantidade de medicamentos que cada uma das 

pessoas tem em casa. Basta-nos usar como termo comparativo um individuo que não necessita de 

fazer medicação diária para tudo ser exagerado. A questão aqui não é analisar a necessidade de a 

possuir, mas sim os problemas que podem advir daí. O número de intoxicações por causas 

medicamentosas não pára de crescer, tendo sido a principal causa, em 2016, das chamadas 

telefónicas (22391 telefonemas) para o CIAV [105]. O fácil aceso da população à medicação, assim 

como o alto grau de toxicidade de certas substâncias comercializadas são algumas das razões que 

levam a que os medicamentos sejam responsabilizados pela maioria das intoxicações agudas 

(acidentais e intencionais) existentes nos países da Europa Ocidental e América do Norte. As de 

origem acidental devem-se, principalmente, à automedicação, erros de dosagem, confusão de 

medicamentos e à acessibilidade pelas crianças [106]. Em 2016, 10377 das chamadas foram 

devidas a intoxicações acidentais, enquanto 8868 foram intencionais. Note-se que mais de 20 caixas 

de medicamentos em casa potencia a ocorrência destes problemas.  

Quanto aos PV, o Infarmed é inflexível e dita que os medicamentos cuja essa data já expirou 

têm de ser obrigatória e imediatamente inutilizados [99]. Esta informação é tida em conta e cumprida 

por mais de dois terços da população, o que é um volume bastante significativo. O PV de um 

medicamento pode ser definido pelo tempo em que, seguindo as condições específicas de 

armazenamento, ele é capaz de manter o teor de SA, qualidade e pureza, dentro das especificações 

estipuladas [97, 107, 108]. Outra definição vulgarmente aceite é a que afirma que ele determina o 

tempo máximo em que o medicamento, após a sua preparação, apresenta estabilidade. Assim, a 

perda de SA não deve exceder os 10% ou 15%, quando armazenados sob as condições 

perviamente determinadas [97, 109]. Os estudos de estabilidade e de determinação do PV estão 

repartidos em três classes: longo prazo, acelerados e intermediários. De acordo com o Decreto-Lei 

n.⁰101/94, de 19 de Abril, é obrigatório, entre outras coisas, a menção do PV, incluindo mês e ano, 

na embalagem exterior ou, na sua falta, na embalagem primária. No caso dos medicamentos 

manipulados, quando a literatura científica não disponibiliza dados, há algumas regras gerais que 

têm de ser cumpridas. Muito resumidamente, elas estão descritas no Anexo XLI, sendo específicas 

para as preparações sólidas ou soluções não aquosas, para as preparações líquidas aquosas ou 

as restantes [103]. A ausência de controlo aquando da dispensa demonstra a confiança na equipada 

de trabalho na FBH. A elevada percentagem de pessoas que conferem os PV de 6 em 6 meses é 

bastante positiva e revela interesse e preocupação, de parte da população, para com esta temática.   

A adesão à campanha do Valormed tem sido muito grande: só em 2016 foram recolhidos 

963,89 toneladas de resíduos em Portugal (91,26 gramas por pessoa, estimados através dos censos 
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de 2011) que caso não fosse esta campanha, iriam ser tratados de igual forma ao lixo doméstico, 

contribuindo assim para o aumento da poluição ambiental [110].Porém, a percentagem de pessoas 

que aderem ao Valormed, na FBH, é baixa. Penso que a sua localização menos vistosa e a raridade 

com que se aborda este tema durante a dispensa, possa estar relacionado com tal facto. 

 

6. Conclusão 

Atualmente, a grande maioria da população tem uma ideia errada relativamente às divisões, 

nas suas casas, mais indicados para o armazenamento da medicação. A casa de banho e a cozinha 

são locais proibidos para o fazer dadas as condições de luz, temperatura e humidade aí presentes. 

Estas são capazes de prejudicar a estabilidade da formula farmacêutica e, consequentemente a sua 

eficácia, segurança e qualidade – algo que vai contra as características do medicamento. Os perigos 

com a incidência de luz direta na medicação são mais tidos em consideração do que os relacionados 

com a aproximação a uma fonte de calor, sendo este o parâmetro (temperatura) com grande peso 

na estabilidade dos medicamentos. O PV é outro fator que determina a estabilidade dos 

medicamentos, sendo totalmente proibida, pelo Infarmed, a sua administração após a data 

mencionada. Quando esta situação ocorre ou há inutilização dos medicamentos, o Valormed, pouco 

adotado na FBH, pode ser utilizado, ajudando as pessoas a não acumularem medicação em casa 

e, por outro lado, diminuído a pegada ecológica do país. A feliz e enorme preocupação em restringir 

o acesso da medicação às crianças pode ocorrer, dado o crescente número de medicamentos 

disponíveis em casa. Este facto é uma das causas apresentadas como justificação para os valores 

tão elevados de intoxicações (acidentais e voluntárias) por medicamentos, existentes em Portugal. 

 

Considerações finais 

O aconselhamento farmacêutico e a prestação de serviços de saúde são, como já mencionado, 

mais-valias para o farmacêutico. De forma a retardar o problema de saúde pública que são as DCV, 

práticas simples como a medição, mais recorrente, da PA, IMC, colesterol e glicose devem ser 

estimuladas e incrementadas na população. Para além disso, aliar medidas não farmacológicas que 

permitem controlar os parâmetros referidos são as primeiras abordagens a seguir para a prevenção 

de DCV. É da responsabilidade do farmacêutico verificar ainda se as terapêuticas farmacológicas 

estão a cumprir os objetivos pretendidos – o que não ocorre, na FBH, com a terapêutica anti-

hipertensora. Assim, diminuir o RCV está também nas mãos destes profissionais.  

Outra responsabilidade que recai sobre eles é informar os utentes quanto às condições de 

armazenamento da medicação em casa. Neste sentido, os panfletos distribuídos pretendiam 

consciencializar a população para a problemática e ajuda-las a adotarem estratégias que impedem 

a violação da integridade das FF e, consequentemente, não colocam tanto em risco a vida das 

pessoas, inclusivamente das crianças. Note-se que o acesso facilitado à medicação, juntamente 

com a grande oferta em casa, são das razões que podem justificar a percentagem tão elevada de 

intoxicações por medicamentos, nesta facha etária. O inquérito elaborado pretendeu verificar se 

estas medidas, aliadas ao cuidado com a rejeição dos medicamentos no Valormed – que contribui 

para a diminuição da pegada ecológica – eram tidos em conta no dia-a-dia dos utentes da FBH. 
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ANEXOS 

 

 Anexo l  

Tabela 1- Cronograma do estágio profissionalizante na Farmácia da Boa Hora. 

 

Anexo lI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
março abril maio  junho 

Integração na equipa 

        Ambientação ao espaço físico da farmácia 

Receção de encomendas 

        
Armazenamento dos medicamentos e dos produtos de 
saúde 

Realização de devoluções         

Regularização de notas de crédito         

Observação do atendimento ao balcão         

Atendimento ao balcão com acompanhamento         

Atendimento autónomo ao balcão e aconselhamento 
farmacêutico         

Determinação do peso, altura, IMC, ritmo cardíaco e 
pressão arterial         

Realização de testes bioquímicos         

Preparação de manipulados         

Participação em formações         

Realização dos projetos          

Figura 1- Horário de funcionamento 

da FBH. 

 



Estágio Curricular Profissionalizante l Farmácia da Boa Hora 

 

47 

 

Anexo lll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Informação relativa à direção técnica da FBH, exposta no vidro da montra. 

Figura 2- Fotografia da fachada da FBH. 
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Anexo V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Local, no interior na FBH, onde se espera pela vez de se ser atendido. 

Figura 5- Aparelho eletrónico destinado à medição do peso, altura, PA e ritmo cardíaco, assim 

como ao cálculo do IMC. 
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Anexo VII  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII                                               Anexo IX  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Zona de atendimento ao público composta por três balcões. 

Figura 7- Gabinete das boas práticas. Figura 8- Gabinete da direção. 
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Anexo X       Anexo XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII       Anexo XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Local destinado à 

receção das encomendas. 
Figura 10- Armazém. 

Figura 11- Local destinado à 

preparação de manipulados. 

Figura 12- Cartão de fidelização da FBH. 
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Anexo XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Fatura, da Botelho Rodrigues®, que chegou à FBH, a acompanhar uma encomenda. 

Dados do utente 

Vinheta do 

médico 

Nome do médico 

prescritor 

Validade da 

receita 

Assinatura do 

médico 

Figura 14- Exemplo de uma receita manual. 
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Anexo XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinheta do 

médico 

Dados do utente 

Nome do médico 

prescritor 

Assinatura do 

médico 

Validade da 

receita 

Guia de tratamento 

Figura 15- Exemplo de uma receita eletrónica materializada. 

Dados do utente Identificação do local de 

prescrição e do médico 

Figura 16- Exemplo de uma guia de tratamento de uma receita eletrónica desmaterializada. 
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Anexo XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do 

utente 

Figura 17- Exemplo do impresso existente na parte de trás de uma receita manual, após o seu 

aviamento. 

Nº da receita / lote / número de 

série. 

Identificação da farmácia e 

da direção técnica. 

Regime de 

comparticipação 

(neste caso: 

Regime Geral). 

Assinatura do utente 

PVP/ preço de referência / 

quantidade / valor da 

comparticipação / preço 

efetivamente pago pelo utente. 

Medicamentos 

dispensados 

Figura 18- Exemplo de um documento de faturação, e a informação nele presente, no verso 

de uma receita manual, após o seu aviamento. 
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Anexo XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Certificado de presença na ação de formação da Uriage®. 
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Anexo XXI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Esquema das interações entre alguns FR das DCV e as suas consequências no 

organismo. 
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Anexo XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Esquema das interações entre alguns FR das DCV e as suas consequências no 

organismo. 
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Anexo XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Esquema demonstrativo das consequências no organismo da oxidação do c-LDL. 
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Anexo XXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Esquema de alguns FR das DCV e as suas consequências no organismo. 

 



Estágio Curricular Profissionalizante l Farmácia da Boa Hora 

 

59 

 

Anexo XXV 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Algoritmo clínico para a determinação do RCV – Adaptado da norma nº 005/2013 

de 19/03/2013, atualizada a 21/01/2015. 
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Anexo XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Tabelas SCORE gerais para a determinação do RCV para adultos com idade igual ou 

superior a 40 anos e igual ou inferior a 65 anos (sexo feminino à esquerda e sexo masculino à 

direita) – Adaptada da norma nº 005/2013 de 19/03/2013, atualizada a 21/01/2015. 
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Anexo XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Cartaz desenvolvido no âmbito do Rastreio CV por mim realizado. 
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Anexo XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Formulário desenvolvido e a preencher no Rastreio CV por mim realizado. 
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Anexo XXIX 

 
Designação 

 
 

Valor limite 
Risco de 

complicações 
metabólicas 

 
Perímetro da cintura 

 

>94 cm (Homem); >80 cm 
(Mulher) 

Aumentado 

 
Perímetro da cintura 

 

>102 cm (Homem); >88cm 
(Mulher) 

Muito aumentado 

 

 

 

Anexo XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Baixo peso <18,5 

Variação normal 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 

Obesidade Classe l 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe ll 35,0 – 39,9 

Obesidade Classe lll ≥40,0 

Tabela 3– Risco de complicações metabólicas e correlação com perímetro abdominal – 

adaptada do Programa Nacional de Combate à Obesidade. 

.  

Tabela 4– Interpretação dos valores de IMC, no adulto - adaptada do Programa 

Nacional de Combate à Obesidade .  
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Anexo XXXI 

 

 

Classificação IMC (Kg/m2) 
Risco de 

comorbilidades 

Baixo peso <18,5 
Baixo (mas risco 

aumentado de outros 
problemas clínicos) 

Variação normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade Classe l 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade Classe ll 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade Classe lll ≥40,0 Muito grave 

 

 

Anexo XXXII 

 

 

Aumento 

Grande (RR <3x) Moderado (RR 2-3x) Ligeiro (RR 1-2x) 

Diabetes tipo 2 Doença coronária 
Cancro (mama, na pós 

menopausas endométrio) 

Doença vesicular Hipertensão 
Síndrome do ovário 

poliquístico 

Dislipidémia Osteoartrose (joelho) 
Alteração das hormonas de 
reprodução, diminuição da 

fertilidade 

Insulinorresistência 

Hiperuricémia e gota 

Dor lombar 

Dispeneia Risco anestésico 

Apneia do sono 
Malformações fetais 

associadas à obesidade 
materna 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5– Correlação entre o peso, no adulto, o IMC e o risco de 

comorbilidades - adaptada do Programa Nacional de Combate à Obesidade 

.  

  

Tabela 6– Risco relativo (RR) de doenças associadas à obesidade - adaptada do Programa 

Nacional de Combate à Obesidade.  

.  
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Anexo XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo terapêutico para 

a população em geral 
 

Objetivo terapêutico para 
população de alto risco, 

com diabetes tipo 2 e com 
DCV estabelecida 

 

CT 
<190mg/dl 

 

<175mg/dl 
(se possível <115mg/dl) 

 

c-LDL 
<115mg/dl 

 

<100mg/dl 
 (se possível <80mg/dl) 

 

c-HDL 
>40mg/dl (Homens),  
>45mg/dl (Mulheres) 

>40mg/dl (Homens),  
>45mg/dl (Mulheres) 

TG 
 

<150mg/dl 
 

 
<150mg/dl 

 

Tabela 7- Valores de lípidos recomendados, consoante a população em causa, no sangue – 

adaptada da Fundação Portuguesa de Cardiologia; http://www.fpcardiologia.pt/saude-do-

coracao/factores-de-risco/dislipidemia/ [Acedido em 21 de Maio de 2017]. 

 

http://www.fpcardiologia.pt/saude-do-coracao/factores-de-risco/dislipidemia/
http://www.fpcardiologia.pt/saude-do-coracao/factores-de-risco/dislipidemia/
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Anexo XXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- Algoritmo clinico definido pela DGS, para determinar a abordagem clinica a adotar com 

base no Valor de SCORE, do doseamento dos lípidos no sangue venoso, e dos FR existentes- 

adaptada da norma n.º 066/2011 de 30/12/2011, atualizada a 26/02/2015. 
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Anexo XXXV 

 

 

Classificação 
 

PA Sistólica 
[mmHg] 

 
 

PA Diastólica 
[mmHg] 

 

Ótima 
 

<120 
 

e 
 

<80 
 

Normal 
 

120-129 
 

e/ou 
 

80-84 
 

Norma alta 
 

130-139 
 

e/ou 
 

85-89 
 

Hipertensão 
sistólica isolada 

 

≥140 
 

e 
<90 

 

HTA de grau l 
 

140-159 
 

e/ou 
 

90-99 
 

HTA de grau ll 
 

160-179 
 

e/ou 
 

100-109 
 

HTA de gau lll 
 

≥180 
 

e/ou 
 

≥110 
 

 

 

Anexo XXXVI 

 

 

 
Valor de referência PA 

 

 
Patologia 

 

<140/90 mmHg 
 

Hipertenso 
 

<130/80 mmHg 
 

Diabético 
Insuficiente Renal 

Hipertenso com Fatores de Risco 
 

<125/75 mmHg 
 

Insuficiente Renal com Proteinúria 
 

 

 

 

 

 

Tabela 8- Valores de referência de PA (PAS e PAD) e respetivos graus de HTA – adaptada da 

norma n.º 020/2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013.  

Tabela 9- Valores de referência de PA (PAS e PAD) consoante a patologia em causa adaptada 

da norma n.º 020/2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013.  

.  
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Anexo XXXVII 

 

 

 

 

 

Anexo XXXVIII 

 

Outros fatores 
de risco, lesão 

de órgãos 
assintomática 

(LOA) 

Pressão Arterial (mmHg) 

Normal alta 
PAS 130-139 ou 

PAD 90-99 

HTA Grau 1 
PAS 140-159 
ou PAD 90-99 

HTA Grau 2 
PAS 160-179 ou 

PAD 100-109 

HTA Grau 3 
PAS ≥ 180 

ou PAD ≥ 110 

Sem fatores de 
risco 

 Risco baixo Risco moderado Risco alto 

1-2 fatores de 
risco 

Risco baixo Risco moderado 
Risco moderado 

a alto 
Risco alto 

≥3 
fatores de risco 

Risco baixo a 
moderado 

Risco moderado 
a alto 

Risco alto Risco alto 

LOA, DRC em 
fase 3 ou 
diabetes 

Risco moderado 
a alto 

Risco alto Risco alto 
Risco alto a 
muito alto 

DCV, DRC 
sintomática 
fase≥4 ou 

diabetes com 
LOA/fatores de 

risco 

Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto 

Condição de 
armazenamento 

rotulada 

Ensaio de 
Estabilidade 

Condição de 
armazenamento 

teste 
(°C: % HR) 

Período mínimo 
de teste (meses) 

** 

Temperatura 
ambiente 

Longo termo 25 ± 2 : 60 ± 5 12 

Intermédia* 30 ± 2 : 60 ± 5 6 

Acelerada 40 ± 2 : 75 ± 5 6 

Frigorífico 
Longo termo 5 ± 3 12 

Acelerada 25 ± 2 : 60 ± 5 6 

Congelador Longo termo -20 ± 5 12 

Tabela 10– Determinação do risco de desenvolver DCV, com base na correlação da PAS e da 
PAD com a prevalência de fatores de risco: lesão de órgãos assintomática (LOA), diabetes 
mellitus, DRC e DCV sintomática – adaptada da norma n.º 020/2011 de 28/09/2011 atualizada a 
19/0/2013.  

Tabela 11– Ensaio de Estabilidade para cada condição de armazenamento e respetivas 
condições teste e duração. – adaptada de “Estabilidade e tempo de vida útil de fármacos e 
medicamentos. 
 

* Apenas efetuada no caso de se verificar alguma “alteração significativa” 
**O período de EE a longo termo deve corresponder ao prazo de validade adaptado 
Nota: Para condições abaixo de -20°C, deverão ser efetuados estudos baseados no produto 



Estágio Curricular Profissionalizante l Farmácia da Boa Hora 

 

69 

 

Anexo XXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

* Apenas efetuada no caso de se verificar alguma “alteração significativa” 
**O período de EE a longo termo deve corresponder ao prazo de validade adaptado 
Nota: Para condições abaixo de -20°C, deverão ser efetuados estudos baseados no produto 

Figura 37– Inquérito por mim realizado, na FBH, de forma a avaliar os cuidados com o 

armazenamento da medicação em casa, o número de medicamentos disponíveis e o 

procedimento adotado quando o PV expira. 
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Anexo XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38– Panfleto, por mim criado, e distribuído na FBH, de forma a divulgar alguns 

cuidados a ter , com o armazenamento da medicação em casa e o procedimento a adotar 

aquando da rejeição dos medicamentos. 
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Anexo XLI 

 

 

Preparações sólidas ou 
soluções aquosas 

Substância ativa é obtida 
através de um produto 

industrializado 

25% do tempo que resta para 
expirar o PV sem exceder os 

6 meses 

Substância ativa é obtida 
através de matéria-prima 

individualizada 
6 meses 

Preparações líquidas 
aquosas 

Substâncias ativas no estado 
sólido 

14 dias (conservação entre 2-
8⁰C) 

Restantes preparações - 
Deve responder à duração do 
tratamento sem exceder os 30 

dias 

Tabela 12- Regras gerais para a atribuição de prazos de utilização dos medicamentos 
manipulados (FGP) - adaptada de “Estabilidade e tempo de vida útil de fármacos e 
medicamentos. 
 . 
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Resumo 

No âmbito do nosso estágio curricular tivemos a oportunidade de integrar, durante dois meses, 

os Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar do Porto (CHP), sob a orientação da Dra. 

Teresa Almeida. A primeira semana de estágio foi destinada à apresentação dos SF, onde foi 

realizada uma introdução teórica acerca do funcionamento de cada um destes setores, de forma a 

haver uma maior contextualização. Nas semanas seguintes, passámos, de forma rotativa, pelos seis 

setores, onde cada uma de nós, individualmente ou a pares, permaneceu durante uma semana. A 

última semana foi dedicada à elaboração do presente relatório, assim como ao esclarecimento de 

quaisquer dúvidas. 

Este relatório é constituído por uma pequena introdução acerca do CHP e dos SF do mesmo. 

De seguida, é descrito o funcionamento de cada setor, nomeadamente, do Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF); da Distribuição (ambulatório, dose individual diária e clássica); da 

Farmacotecnia -estéreis, nutrição parentérica (NP), não estéreis, citotóxicos, fracionamento e 

reembalagem- e, por último, dos Ensaios Clínicos (EC). Com este relatório, pretendemos 

demonstrar as funções desempenhadas nos vários setores dos SF, realçando, em todos os casos, 

as atividades em que colaborámos. 
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I. Introdução 

1. Centro Hospitalar do Porto 

O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa que os estudantes 

possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, ajustando-os a uma 

nova realidade: neste caso, a uma farmácia Hospitalar. A função do Farmacêutico é garantir a 

dispensa adequada, ajustada e atempada da medição, bem como contribuir com o seu espirito 

crítico, impulsionador e conhecimento científico, para implementar novas terapêuticas e prestar 

dignamente os cuidados de saúde e de investigação em curso. De modo a complementar a nossa 

formação nestas competências, consideramos que o Hospital Geral de Santo António (HGSA) seria 

o centro de referência ideal para este efeito. 

O CHP é constituído, atualmente, por um conjunto de agrupamentos dos quais fazem parte uma 

unidade geral universitária - o HGSA -, uma secção especializada em doenças infetocontagiosas - 

o Hospital Joaquim Urbano (HJU) -, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), e o Centro de 

Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães. Por ser um Hospital central e universitário, devido à 

sua parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o CHP diferencia-se pela 

excelência na prestação de cuidados de saúde personalizados, humanizados e competitivos, 

reconhecidos a nível nacional [1]. 

 

Geograficamente, os SF localizam-se no piso 0 do edifício neoclássico do CHP, com exceção da 

Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do armazém de injetáveis de grandes volumes que se 

situam no edifício Dr. Luís Carvalho. Internamente, os SF subdividem-se em vários grupos: o APF, 

a produção, a UFO, o sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a unidade 

de farmácia de ambulatório (UFA) e os EC. 

Os SF são constituídos por 24 farmacêuticos/técnicos superiores de saúde, 27 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT), 15 assistentes operacionais (AOPs) e 3 assistentes técnicos, que 

se distribuem rotativamente entre cada um dos setores, havendo sempre um Farmacêutico 

responsável por cada um deles. 

Graças à excelência dos serviços executados, à satisfação de todos os intervenientes neste setor 

e à gestão de qualidade dos seus processos, os SF estão certificados pela norma ISO 9001:2015. 

É da responsabilidade do serviço em causa adquirir, armazenar e distribuir toda a medicação e 

produtos de saúde para o CHP e, sempre que necessário, produzir preparações estéreis e não 

estéreis. De forma a garantir que os padrões de qualidade se mantêm no nível mais elevado, e que 

algumas falhas possam ser colmatadas, este serviço está sujeito a um conjunto de auditorias 

internas e externas. 

Com vista a facilitar a validação das prescrições médicas e a auxiliar o processo de dispensa de 

medicação em regime de internamento e de ambulatório, assim como o de preparação de produtos 

estéreis e não estéreis, os SF dispõem de uma plataforma digital denominada Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia (GHAF). De modo a rastrear os medicamentos e os produtos farmacêuticos 
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(PF), o GHAF possui a aplicação informática do Circuito do Medicamento (CdM), possibilitando a 

consulta do histórico de prescrições, validações e dispensas realizadas. Assim, esta plataforma 

assegura ainda a comunicação entre os farmacêuticos, os médicos e os enfermeiros, assim como 

a gestão dos stocks.  

Dentro do CHP, existem diferentes comissões Hospitalares, como a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), Comissão de Ética para a Saúde (CES) e a Comissão de Controlo de Infeção 

Hospitalar, que contam com a participação dos Farmacêuticos. A CFT é responsável por zelar pelo 

cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), elaborado pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed), e respetivas adendas, 

emitindo pareceres e relatórios acerca de todos os medicamentos a incluir ou excluir do mesmo [2]. 

Este formulário corresponde à seleção de medicamentos considerados mais recomendados para a 

utilização em ambiente hospitalar [3]. Esta comissão é constituída, no máximo, por seis membros, 

apresentando um igual número de médicos e farmacêuticos [2]. A CES tem como objetivo zelar pelo 

cumprimento de padrões de ética aquando do exercício das ciências médicas possuindo, também, 

uma composição multidisciplinar [4]. Por último, o Farmacêutico também integra a Comissão de 

Controlo de Infeção Hospitalar que visa a prevenção, o controlo e a monitorização das infeções [5]. 

 

O nosso estágio curricular no CHP teve a duração de dois meses (julho a agosto), tendo cada 

semana um objetivo de aprendizagem diferente. Na primeira semana foram-nos apresentados os 

diversos setores dos SF, onde foram abordados todos os procedimentos e normas inerentes a cada 

um deles. Posteriormente, fomos divididas em grupos de dois elementos e distribuídas 

semanalmente por cada setor, nomeadamente: APF, Produção de estéreis e não estéreis, UFO, 

DIDDU, UFA e EC (Anexo I). No início de cada semana, fazíamos a leitura das matrizes e instruções 

de trabalho, de forma a nos enquadrarmos com as normas do setor em questão. Nos dias seguintes, 

observávamos e participávamos nas atividades diárias. Este plano de estágio permitiu-nos 

compreender o funcionamento e a dinâmica de cada um dos setores, bem como interagir com 

diferentes equipas de trabalho. 

II. Circuito do Medicamento 

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF corresponde ao armazém central do CHP, sendo o setor responsável pelo processo da 

aquisição, receção, armazenamento, conservação e controlo de stocks de medicamentos e outros 

PF para posterior distribuição [6].  

O APF compromete-se a assegurar a disponibilização de medicamentos e PF em quantidade, 

qualidade e no prazo expectável, ao menor custo, com o auxílio do GHAF, instalado nos SF e 

Serviço de Aprovisionamento (SA) [7,8]. 
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A gestão de compras assegura a aquisição de medicamentos e PF na quantidade, qualidade e 

prazo requeridos pelos SF [7]. Para tal, utiliza-se o FHNM, adaptando-o à realidade de cada 

Hospital, através de adendas elaboradas pela CFT [9]. 

Após a avaliação dos medicamentos e PF autorizados no Hospital, estes vão sendo 

continuamente encomendados consoante a sua utilização, ou seja, à medida que vão atingindo o 

ponto de encomenda indicado pelos Kanbans. Estes cartões possuem a identificação do 

medicamento ou PF, o código de barras, o quantitativo de reposição e a respetiva localização (Anexo 

II). Este método tem como objetivo facilitar a reposição dos stocks, indicando a necessidade de 

executar um pedido ao fornecedor, quando este cartão é retirado e colocado em local apropriado. 

Seguidamente, o medicamento ou PF em questão é inserido na lista comum presente no GHAF, 

sendo esta posteriormente encaminhada para o SA, de modo a emitir-se a nota de encomenda [10]. 

Podem também efetuar-se encomendas à Farmácia Lemos, de forma particular, sendo que, 

habitualmente, são referentes a medicamentos ou PF esporadicamente usados no CHP [11]. Em 

alguns casos mais urgentes ou quando existem ruturas de stock, pode recorrer-se a empréstimos a 

outras Unidades Hospitalares, após contacto telefónico, sendo reposto o medicamento ou PF ao 

Hospital em causa, assim que possível [7]. Para além destes empréstimos obtidos, existem também 

os concedidos, que ocorrem quando é o CHP que cede os medicamentos ou PF. Todos estes 

procedimentos são devidamente registados e arquivados, para um controlo mais rigoroso. Pode 

ainda ser necessário adquirir medicamentos extra-formulário, isto é, que não estão referenciados 

no FHNM nem nas respetivas adendas [9]. Perante estes casos, se não existir uma Autorização de 

Introdução no Mercado é pedida uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao Infarmed. 

Por fim, é importante realçar a constante vigilância dos custos de cada medicamento e PF, de 

modo a que sejam sempre requisitados aqueles que apresentem o menor custo ao CHP, não 

comprometendo a qualidade, eficácia e segurança. 

 

A receção de medicamentos e PF é realizada na zona do armazém com acesso direto ao exterior. 

Este processo garante que os produtos recebidos estão em conformidade com o que foi pedido. 

Chegada a encomenda, o AOP prepara-a para ser conferida pelo TDT. Cabe a este último verificar 

se a encomenda se destina ao Hospital, averiguar se o n.º de volumes de mercadorias entregues 

corresponde ao que está indicado na guia de remessa (Anexo III) e na nota de encomenda (Anexo 

IV), conferir o estado das embalagens, o lote e o prazo de validade (PV) e ainda verificar qual o seu 

destino interno (APF ou outro armazém). Após associar o respetivo kanban, este é colocado junto 

da encomenda para ser arrumado no lugar adequado, enquanto que a documentação (guias de 

remessa, faturas e notas de encomenda) segue para o SA. 

É importante ter em conta que, no caso dos medicamentos ou PF cujo PV não é superior a 6 

meses, a encomenda fica sujeita a um “aceite condicional”, ou seja, só será aceite com a condição 

de garantia de troca por outros produtos com PV mais alargado. Importa ainda referir que no caso 
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de uma encomenda possuir produtos termolábeis, estes são os primeiros a ser conferidos, de 

maneira a não quebrar a cadeia de frio [6]. 

A receção dos medicamentos homeopáticos ou derivados do plasma humano deve incluir uma 

etapa de verificação do respetivo certificado do INFARMED - Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL) (Anexo V), o qual é digitalizado e arquivado para uma pasta partilhada. 

Relativamente às matérias-primas, deve estar presente o documento que comprova a qualidade do 

lote (Boletim de Análise) que é posteriormente enviado para o setor de produção dos SF que o 

analisa e toma a decisão sobre a sua conformidade. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

enviados para o Farmacêutico responsável e armazenados numa sala fechada de acesso 

condicionado [6]. 

Por último, após validação, a documentação referente a todas as encomendas é enviada para o 

SA para que seja dada entrada no GHAF, consoante a prioridade [6]. 

 

 O armazém (Anexo VI) divide-se em: a) armazém geral, onde se encontra a maioria dos 

medicamentos organizados por ordem alfabética segundo a Denominação Comum Internacional 

(DCI); b) zona de grandes volumes; c) armazém de injetáveis de grande volume; d) corredor 

destinado exclusivamente a manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e contrastes 

de raio-X; e) corredor exclusivo à nutrição artificial; f) corredor para o material de penso; g) corredor 

de apoio ao ambulatório.  

 Perante esta organização, os medicamentos e PF são armazenados de uma forma ordenada, 

segundo as suas caraterísticas, garantindo a sua qualidade e a sua conservação em condições 

adequadas de luz, temperatura e humidade. Estes últimos dois parâmetros são monitorizados por 

um sistema de controlo e registo automáticos de funcionamento contínuo [6]. 

 

Para a eficiente gestão dos stocks do CHP existem várias metodologias que, em conjunto, 

contribuem para que o objetivo a que o APF se propõe seja alcançado. 

Durante o armazenamento dos medicamentos e PF, é aplicada a regra de “first expired, first out” 

(FEFO) que consiste na utilização dos produtos com o PV mais curto. Para tal, verifica-se, na última 

semana de cada mês, os medicamentos e PF com o PV inferior a 3 meses, destacando-os com uma 

etiqueta específica. Além disso, há sempre o cuidado de se averiguar quais os produtos que acabam 

no próprio mês, sendo estes colocados em local apropriado. Caso sejam encontrados 

medicamentos ou PF com o PV expirado ou que, por outros motivos, não possa ser usado (falhas 

nas condições de armazenamento, estragos na embalagem primária, etc.), estes devem ser 

enviados para a incineração [13]. 

O GAFH é responsável pela gestão de stocks, exercendo esta função em conjunto com as 

seguintes estratégias: 

a) Reposição por Hospital Logistic System, representado por um sistema de caixas, trocando-

se as caixas vazias por cheias;  
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b) Reposição de stocks nivelados, consistindo na reposição realizada no próprio local, após 

contagem das unidades consumidas; 

c) Reposição por kanban, retirando-se o cartão, quando se atinge o ponto de encomenda, 

colocando-o num local próprio para posterior pedido ao fornecedor [9]. 

Além disto, para um controlo interno mais eficaz, é também necessária a elaboração e 

atualização de inventários, através dos quais se confirma se o stock informático está concordante 

com o stock físico. Simultaneamente, é preciso ter as entradas, débitos, transferências, créditos, 

inutilizações e devoluções atualizadas [14]. 

 

Durante a semana de estágio no APF, contactámos com diferentes atividades: a receção e a 

verificação de encomendas, organizando faturas e guias de remessa; a reposição, verificação e 

reorganização de stocks; o pedido de elaboração de kanbans em falta; os empréstimos cedidos ou 

obtidos; a distribuição de medicamentos e PF para os diferentes Serviços; a atualização da lista de 

contagem dos medicamentos com AUE e, por último, o controlo dos PV dos produtos armazenados. 

Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer o sistema semi-automático Pyxis Medstation®, 

uma vez que o APF é o setor responsável pela reposição do stock deste equipamento. 

 

2. Distribuição 

O processo de distribuição da medicação permite o cumprimento da prescrição, racionalizando 

a dispensa e os custos, além de garantir uma correta administração do medicamento [15]. 

No CHP, este procedimento abrange a UFA, a DIDDU e a distribuição clássica. 

 

A UFA tem como principal missão assegurar a distribuição de medicamentos e outros produtos 

de saúde, aos utentes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação 

das caraterísticas dos mesmos [16]. Esta unidade dos SF promove, ainda, uma maior qualidade de 

vida aos utentes, uma vez que possibilita a continuação do plano terapêutico em ambiente familiar, 

tendo como vantagens, a redução dos custos e dos riscos inerentes a um internamento hospitalar. 

Além disso, permite um maior controlo de terapêuticas de elevado custo e com potencial risco para 

a saúde pública, vigiando a ocorrência de efeitos secundários graves e assegurando a adesão dos 

doentes à terapêutica imposta [15]. 

  Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00 horas. É constituída 

por uma sala de espera, onde se encontra um sistema de senhas informático, de modo a otimizar 

os atendimentos. Existem ainda atendimentos prioritários para grupos específicos de pessoas, bem 

como atendimentos preferenciais para funcionários em serviço (devidamente identificados) quer do 

CHP quer de outras instituições [17]. Há também uma zona de atendimento com três balcões 

individualizados e um quarto balcão que permite responder aos momentos de maior afluência 

(Anexo VII). A organização dos medicamentos é feita em gavetas de acordo com a patologia e por 
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ordem alfabética segundo a sua DCI; três frigoríficos para medicação de frio; estantes para produtos 

destinados à nutrição e um armário destinado ao arquivo de documentação (deliberações, controlo 

de stock e medicamentos autorizados caso a caso) (Anexo VIII). Relativamente à reposição de 

stock, este serviço mantém o mesmo funcionamento que os restantes baseando-se no sistema 

kanban e a dispensa é feita segundo o método FEFO [18]. 

  Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

Uma prescrição médica é considerada válida quando reúne as condições necessárias para a 

dispensa dos respetivos medicamentos, de acordo com diplomas legais, autorizações da Direção 

Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES. Assim, no ato de validação deve verificar-se os 

seguintes critérios: prescrição eletrónica de acordo com as normas; modelo apropriado de 

prescrição médica para a UFA; identificação do doente; designação do medicamento pela DCI; 

forma farmacêutica (FF), dose, frequência, via de administração; identificação da especialidade 

médica emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e assinatura do 

prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição [19]. 

Atualmente, no CHP, as prescrições médicas já se encontram na sua maioria sob formato digital 

e são submetidas no GHAF. No entanto, existem algumas exceções como as prescrições em papel 

referentes aos serviços de Gastroenterologia e Nutrição (Anexo IX) assim como para a dispensa de 

Medicamentos Hemoderivados sendo, neste caso, obrigatório o registo do número do CAUL [20]. 

Além disto, existe ainda o caso dos medicamentos destinados a clientes externos ao Hospital, 

seguidos em clínicas ou médicos particulares, com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. Nestes casos, a UFA só 

dispensa os medicamentos previstos em despacho legal quando se verifiquem cumulativamente os 

requisitos específicos pré-definidos [21,22]. 

  Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos pela UFA tem de contemplar uma das seguintes situações: 

 Medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais; 

 Medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais, mas com restrições do CHP; 

 Medicamentos sem diplomas legais que autorizem a dispensa, mas com deliberações 

específicas, autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP; 

 Medicamentos no âmbito de uma alta precoce, com prescrição devidamente justificada, só 

podendo o medicamento ser dispensado após autorização da Direção Clínica; 

 Medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP são decididos 

“caso a caso” pela CFT, podendo obrigar a informação adicional (ex: Serviço Social) [19]. 

A quantidade de medicação a dispensar deve obedecer aos seguintes critérios: montante total, 

proximidade geográfica e situação clínica, devendo sempre imperar o bom senso, relativamente ao 

n.º de dias de tratamento e stock disponível [23]. Os medicamentos são dispensados ao próprio utente 

ou a quem este nomear no respetivo termo de responsabilidade (Anexo X) [16]. Quando a medicação 

é fornecida pela primeira vez, é importante que seja dada informação pormenorizada sobre a mesma, 

verbalmente e por escrito, por exemplo, através de folhetos informativos (Anexo XI) referindo os 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

7 

 

possíveis efeitos secundários, cuidados a ter com a sua conservação e precauções especiais de 

utilização. O Farmacêutico, caso necessário, deve fornecer material acessório à terapêutica, como 

contentores de risco biológico ou seringas, de forma a promover a segurança e sucesso da mesma. 

Caso fique medicação pendente até à próxima consulta, o Farmacêutico emite um documento 

comprovativo desta situação [25]. 

  Venda de medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei 206/2000, de 1 de setembro, os SF apenas estão autorizados a 

vender medicamentos ao público, caso se verifique a sua rotura nas farmácias de oficina. Para 

comprovar esta situação são necessários, pelo menos, três carimbos de farmácias comunitárias 

diferentes. Também razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência hospitalar 

podem tornar necessário o acesso imediato ao medicamento [25]. 

  Devolução de Medicamentos 

A devolução de medicamentos aos SF ocorre quando os medicamentos dispensados em regime 

de ambulatório deixam de ser utilizados pelo doente. Deverá ficar registado quem recebeu e em que 

dia e, sempre que possível, o n.º do processo do doente. Para que os medicamentos sejam aceites 

deve ser averiguada a origem do medicamento, as condições de conservação e a conformidade 

com as normas exigidas. Deve considerar-se, ainda, a integridade física das embalagens primária 

e secundária, o PV e se os medicamentos em unidose se apresentam devidamente rotulados. 

Devem ser rejeitados medicamentos de frio (2-8ºC), uma vez que não é possível garantir que foram 

devidamente conservados, assim como medicamentos com apresentação multidose, quando 

violada a sua integridade física. Estes deverão ser eliminados de acordo com o procedimento de 

eliminação de resíduos Hospitalares (grupo IV) [26]. A medicação que apresenta condições 

mínimas, mas que não pode ser reutilizada pelos SF, pode ser doada a instituições como os 

“Médicos do Mundo”. 

  Resumo da nossa experiência na Unidade de Farmácia de Ambulatório 

Durante a passagem pela UFA foi-nos proposta a organização e reposição de stocks, verificando 

a localização dos medicamentos, de acordo com a sua disposição por patologia e ordem alfabética. 

Além disto, tivemos a oportunidade de auxiliar na validação das prescrições médicas e na dispensa 

da medicação, bem como ter contacto com as regras de prescrição e com os impressos específicos 

de medicamentos autorizados caso a caso, hemoderivados e nutrição. Procedemos, ainda, à análise 

e reavaliação dos medicamentos devolvidos pelos doentes, de forma a verificar se apresentavam 

as condições necessárias para serem novamente dispensados. 

 

A DIDDU tem como objetivo assegurar a distribuição de medicamentos e PF, nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos, garantindo a preservação das características dos mesmos [27]. 

Promove-se um conhecimento mais aprofundado e contínuo do perfil farmacoterapêutico de cada 

doente, uma diminuição do risco de interações medicamentosas e um aumento da segurança do 

circuito do medicamento [15]. Este serviço foca-se nos doentes em regime de internamento, sendo 
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realizado diariamente para um período de 24 horas [15]. No entanto, como não ocorrem visitas 

médicas ao domingo, a medicação preparada e enviada no sábado é para um período de 48 horas. 

  Validação e monitorização da prescrição médica 

A validação é um passo importantíssimo da cadeia terapêutica, encontrando-se em constante 

atualização, consoante as alterações que surgem nas prescrições dos doentes [28]. Sempre que 

existe uma intervenção por parte do Farmacêutico, a prescrição é enviada novamente para o médico 

que poderá ou não concordar com a mesma. 

Todos os processos de validação deverão ter em consideração os seguintes tópicos: as 

características do doente e do medicamento e o que se encontra descrito no FHNM, adendas e 

deliberações da CFT. Assim, o Farmacêutico presente na DIDDU possui a responsabilidade de 

interpretar e validar a prescrição médica, apresentada no CdM, de forma a otimizar os resultados 

da farmacoterapia de um determinado doente através do uso racional dos medicamentos, 

incrementando a efetividade do tratamento, reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos 

e diminuindo os custos associados. Os dados que deverão constar numa prescrição médica são os 

seguintes: identificação do doente, com o nome, número do processo, serviço e n.º da cama; 

designação do medicamento pela DCI; FF, dose, frequência, via de administração e duração do 

tratamento (quando aplicável); data e hora da prescrição; identificação do prescritor; dados do 

doente (idade, peso e altura) e diagnóstico [28]. 

É importante salientar que o Farmacêutico dá prioridade às prescrições urgentes, salientadas a 

vermelho no CdM, validando as restantes ao longo do dia. Além das prescrições apresentadas 

informaticamente, também surgem aquelas que são realizadas através de um impresso próprio. 

  Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Após a validação das prescrições, o Farmacêutico é responsável pela elaboração das listas de 

preparação de medicação e das etiquetas identificativas dos doentes que são obtidas a partir do 

CdM. As listas podem ser de três tipos, sendo elaboradas com uma ordem específica ao longo do 

dia. No que diz respeito ao aviamento, este é efetuado pelo TDT, com o cumprimento de um horário 

já estipulado [29]. Inicialmente, é impressa a lista destinada ao aviamento das cassetes, ou seja, é 

produzida uma lista sem revertências e são emitidas as etiquetas identificativas dos doentes. 

Seguidamente, a medicação resultante da validação das prescrições médicas na DIDDU é aviada 

por um TDT em carros (Anexo XII) que possuem diferentes malas correspondentes a cada um dos 

Serviços. Estas, por sua vez, são constituídas por cassetes de unidose, ou seja, conjuntos de 

gavetas preparadas para este efeito, identificadas com as respetivas etiquetas [29]. As malas podem 

ser preparadas de forma manual ou com recurso a um equipamento semi-automático [15], como é 

o caso do Pharmapick® (Anexo XIII). No seu interior existem várias gavetas de diferentes tamanhos, 

sendo que, em cada uma, encontra-se um tipo de medicamento armazenado e que pode ser 

solicitado eletronicamente pelo TDT. Este método possui várias vantagens, tais como a redução dos 

erros e do tempo gasto nesta tarefa, a melhoria da qualidade do trabalho executado e a 

racionalização dos diversos stocks nas unidades de distribuição [15]. No caso do aviamento de 

forma manual, recorre-se às torres (Anexo XIV), que correspondem ao stock avançado de 
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medicamentos e PF de menor consumo, e às células de aviamento (Anexo XV), o stock avançado 

de medicamentos e PF de maior consumo pelos Serviços que as integram [30]. De seguida, é 

produzida uma lista com revertências imediatamente antes da entrega dos medicamentos nos 

Serviços Clínicos para que as alterações farmacoterapêuticas ocorridas entre o momento do 

aviamento e o momento da entrega sejam efetuadas. Nesta fase, a correção é realizada 

manualmente por um TDT. É neste momento que também se procede ao aviamento dos 

medicamentos de frio em mala térmica própria [29]. Por último, é impressa a lista destinada ao 

aviamento das alterações da unidose após a entrega das cassetes de unidose nos Serviços 

Clínicos, sendo esta uma lista sem revertências. Este último aviamento será realizado pelo TDT com 

recurso a pacotes de papel devidamente identificados com a devida etiqueta, previamente emitida 

pelo Farmacêutico [29]. Estes pacotes de papel são, então, colocados em caixas SUC® (Anexo XVI) 

destacadas para este efeito. A entrega de toda a medicação organizada pela DIDDU aos Serviços 

a que se destinam é efetuada por um AOP. 

  Validação e dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial 

a) Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

A dispensa deste tipo de medicação é efetuada segundo o Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, 

competindo apenas ao Farmacêutico realizar este processo. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

prescritos em impresso próprio (Anexo XVII) da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), 

devendo estar completamente preenchida, assinada por um médico do Serviço requisitante e com 

um carimbo do respetivo centro de custos. Aquando da entrega das prescrições nos SF, deverá 

também ser entregue o impresso próprio, que será preenchido pelo Farmacêutico, sendo devolvida 

a “via Serviço” ao Serviço requisitante. É efetuado o débito das unidades em questão e o aviamento 

da medicação, assinando as requisições e respetivas guias. A prescrição é válida por 24 horas [29]. 

b) Hemoderivados 

O Farmacêutico é responsável pela dispensa dos medicamentos hemoderivados destinados aos 

doentes internados nos Serviços Clínicos, aos Blocos Operatórios e ao Serviço de Urgência, sendo 

realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº 1051/2000 (2ª série) de 14 de setembro dos 

Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. Estes medicamentos são prescritos com recurso a um 

Impresso da INCM (Anexo XVIII), que terá de se encontrar devidamente preenchido para que a sua 

dispensa seja efetuada, competindo ao Serviço Clínico prescritor o envio dos autocolantes 

identificativos do doente ao qual será administrado o hemoderivado em n.º suficiente para a 

identificação de cada unidade. É de realçar a importância da presença do n.º do processo do doente, 

de modo a assegurar a sua rastreabilidade. Por fim, para que a dispensa seja efetuada, o 

Farmacêutico deverá preencher o quadro C do impresso, identificando o n.º do lote e o respetivo 

CAUL e realização do débito da medicação [29]. A prescrição é válida por 24 horas [28]. 

c) Outros medicamentos 

Como exemplos de medicamentos e PF que necessitam de uma prescrição com recurso a 

impressos próprios, surgem os anti-infeciosos e a nutrição artificial para os doentes internados em 

serviços clínicos sem DIDDU, com prescrição válida por 7 dias e 10 dias, respetivamente; o material 
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de penso (Anexo XIX), com prescrição válida por 8 dias; os antídotos (Anexo XX) [28] e os 

antisséticos e os desinfetantes. 

  Resumo da nossa experiência na DIDDU 

Durante a nossa semana neste setor tivemos a oportunidade de contactar com as receitas 

eletrónicas, apresentadas no CdM, observando a validação e monitorização das prescrições 

médicas. De seguida, visualizamos a elaboração de diferentes listas de preparação da medicação, 

bem como o funcionamento do Pharmapick® e do aviamento manual, tendo auxiliado na execução 

deste último. Além disto, auxiliamos na dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial, 

como os hemoderivados e os estupefacientes e psicotrópicos, além da observação de diferentes 

intervenções farmacêuticas e casos de dispensação de antídotos arquivados. 

 

A distribuição clássica é responsável pelo fornecimento de medicamentos para reposição do 

stock existente e previamente estabelecido nas farmácias satélites do CHP - CMIN, HJU -, na UFO 

e UFA e nos Serviços Clínicos, Blocos, Consultas e Viatura Médica de Emergência e Reanimação, 

encontrando-se dividida em três circuitos (A, B e C) [31,32,33]. Como alternativa, existe também a 

reposição dos medicamentos através do equipamento Pyxis Medstation®, um sistema semi-

automático de dispensa presente no Serviço de Cuidados Intensivos e no Bloco Luís de Carvalho. 

Este é constituído por um ou mais armários com gavetas para o armazenamento dos medicamentos 

de acordo com o tamanho, quantidade, grau de controlo e temperatura de conservação [34]. 

 

A intervenção farmacêutica destina-se à avaliação do processo de uso do medicamento com 

posterior classificação dos problemas relacionados com medicamentos (PRMs). Esta é realizada 

tendo em consideração a necessidade do medicamento, adequação do medicamento e da posologia 

e condições do doente/sistema. Deste modo, são prestados os cuidados farmacêuticos, prevenindo 

e detetando alterações dos efeitos terapêuticos da farmacoterapia, resolvendo PRMs e resultados 

negativos associados à medicação e/ou melhorando as condições de saúde do doente [35]. 

 

3. Farmacotecnia 

De forma a suprir as necessidades internas do CHP, os SF dispõem de uma secção que se 

destina à preparação e produção de formulações farmacêuticas medicamentosas. A ausência de 

resposta por parte da indústria (necessidade de doses menores, por exemplo) ou a desvantagem 

económica da sua aquisição face à preparação podem ser algumas das justificações que levam à 

sua manipulação no próprio Hospital. 

O setor da produção é responsável pela preparação de FF estéreis e não estéreis, executadas 

em locas físicos diferentes, mas também pelo fracionamento e reembalagem de medicamentos.  

É importante ressalvar que a preparação de todas as FF se rege pelas Boas Práticas de Fabrico 

de Medicamentos Manipulados [36] e é sempre executada tendo por base o Formulário Galénico 
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Português, a Farmacopeia Portuguesa IX, ou outras fontes bibliográficas fidedignas que garantam 

a qualidade, segurança e eficácia das mesmas. 

 

Nos medicamentos estéreis tem de se verificar estabilidade físico-química e microbiológica, 

caracterizada pela ausência de agentes microbianos e pirogénicos. Para que tal se verifique há um 

conjunto de parâmetros a ter em conta na sua execução, quer a nível de procedimento laboratorial, 

quer a nível das infra-estruturas físicas e do comportamento de quem manipula [15]. Foi, para isso, 

criada a USP 797 que regula essas condições e garante a esterilidade das preparações. 

No CHP são preparados vários medicamentos estéreis que se podem subdividir em três grupos: 

as bolsas de NP (preparadas de origem ou aditivadas), os citotóxicos (manipulados na UFO), e os 

restantes medicamentos estéreis onde se incluem os de aplicação intravenosa ou oftálmica.  

  Produção de medicamentos estéreis, excluindo as bolsas de nutrição 

parentérica e os citotóxicos 

Esta área visa disponibilizar os medicamentos estéreis ao menor custo possível, cumprindo as 

características e os prazos definidos com o cliente. Alguns dos manipulados podem ser 

disponibilizados ao Setor da Distribuição, caso sejam medicamentos que façam parte do stock 

(seringas de morfina, colírios, entre outros) ou podem ser mantidos nas instalações dos SF para 

serem cedidos aos clientes externos [37]. 

a) Gestão de pedidos 

O stock é diariamente revisto e, de acordo com o estipulado internamente, procede-se ou não à 

sua produção [37]. Após a validação dos pedidos de preparação dos medicamentos estéreis, que 

podem chegar por GHAF ou via manual, cabe ao Farmacêutico emitir, informaticamente, uma OP e 

os respetivos rótulos (Anexo XXI e Anexo XXII). [37,38]. Antes de validar estes documentos, o 

Farmacêutico deve sempre confirmar a concentração da preparação, os cálculos efetuados pelo 

sistema, o volume prescrito, a estabilidade e as incompatibilidades. Aos rótulos e às OP é ainda 

atribuído um lote de produção de cada medicamento executado no setor, de acordo com um sistema 

interno predefinido (Anexo XXIII) [37,39]. Estes documentos são posteriormente inseridos no interior 

da câmara de preparação de forma a auxiliar a manipulação e permitir a correta identificação das 

formulações. As OP, assinadas pelo Farmacêutico supervisor são, no fim do procedimento, 

arquivadas cronologicamente, em capa própria e mantidas no gabinete de Produção [37]. Caso haja 

uma prescrição com um pedido de uma nova formulação, o Farmacêutico define metodologias, com 

base numa revisão bibliográfica, que permita a sua produção e respetivo registo. Após dupla 

verificação e aprovação por outro Farmacêutico, este pedido fica apto a ser executado [40].  

Quando se trabalha com requisições de clientes externos, após a sua receção, análise e 

aceitação, é solicitada uma confirmação por escrito que é anexada à respetiva OP. Após a 

preparação, os produtos são colocados na arca frigorífica, identificados com o nome do cliente e do 

CHP, juntamente com uma etiqueta “Conservar em frigorífico, entre 2⁰C e 8⁰C” [37]. 
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b) Produção 

Antes de chegarem à sala branca, onde se procede à manipulação, o Farmacêutico e o TDT 

passam pelas salas negra e cinzenta que possuem condições de assepsia e pressão crescentes. 

Desta forma, a sala branca possui a pressão positiva mais elevada, garantindo a proteção da 

preparação relativamente a possíveis agentes patogénicos e, por outro lado, não compromete a 

qualidade do ar, dado que este não vai conter partículas tóxicas a circular. É da responsabilidade 

do TDT o controlo diário das pressões das salas. O fardamento é feito sequencialmente, sendo 

obrigatório para o acesso à sala branca [41]. A utilização de uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

(CFLv) protege, simultaneamente, o operador e a preparação, sendo, por isso, uma mais-valia em 

relação a uma Câmara de Fluxo Laminar Horizontal que apenas protege a preparação. 

Uma vez concluída a preparação de um lote, o Farmacêutico ou o TDT rotulam cada uma das 

embalagens primárias, protegendo-as da luz, se necessário. De seguida, colocam tudo numa 

segunda manga e rotulam novamente [37,42]. 

No início e no final de cada sessão de trabalho cabe ao TDT limpar a CFLv e, no final de cada 

dia de trabalho, ao AOP limpar a sala branca e as superfícies exteriores da CFLv. [37,43].  

  Processo de preparação de bolsas de nutrição parentérica 

A preparação de NP visa disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, garantindo o 

cumprimento rigoroso da regulamentação existente e das Boas Práticas Farmacêuticas. Os 

produtos preparados neste setor são disponibilizados aos transportes internos, no caso da NP para 

os serviços do CHP e para os SF do CHP, para os clientes externos [37].  

a) Gestão de Pedidos 

O setor da NP funciona caso hajam prescrições médicas, requisições para clientes externos ou 

informações para reposição de stock que obriguem a tal. Os pedidos de preparação de bolsas de 

NP chegam ao serviço por via manual ou através do GHAF. No ato de validação da prescrição 

eletrónica de NP deverá ser verificado o seguinte: dados de identificação do doente, data e hora de 

prescrição, composição quantitativa e qualitativa da solução l (glucose, nas diferentes 

concentrações, aminoácidos, vitaminas e oligoelementos) e da solução ll (lípidos e vitaminas 

lipossolúveis) e ainda o volume descrito, identificação da unidade prescritora da emissão e do 

médico prescritor [44]. Após validada a prescrição procede-se à emissão dos respetivos rótulos, em 

triplicado para a solução l e em duplicado para a solução ll, e da respetiva OP (Anexo XXIV e Anexo 

XXV) [44]. Ambos os documentos possuem um lote, atribuído pelo Farmacêutico, que se rege pelas 

ordens internas existentes para tal (Anexo XXVI) [45].  

b) Produção 

Uma vez que a sala branca utilizada na preparação dos colírios e dos injetáveis é partilhada com 

a das bolsas de NP, os cuidados a ter quer na entrada, quer nas condições de assepsia são os 

mesmos (Anexo XXVII) [46]. É importante ressalvar que neste setor se trabalha em circuito fechado 

com auxílio do processo de filtração esterilizante que decorre ao longo do procedimento, não 

ocorrendo nenhuma esterilização final.   
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Para facilitar o trabalho do operador, este serviço detém uma bomba de enchimento automático 

(uma vez que se trabalha com grandes volumes), que se coloca dentro da CFLv, sempre que se 

prepara uma bolsa de NP (Anexo XXVIII). Esta, acoplada a vários conectores, permite a medição 

dos macronutrientes que compõem a solução l (elementos hidrossolúveis) - Anexo XXIX - e a injeção 

direta para a bolsa de nutrição. Os restantes elementos hidrossolúveis que compõem a solução l, 

os micronutrientes, são adicionados posteriormente com uma seringa luer-lock. Nesta fase é de 

extrema importância cumprir a ordem de adição presente na OP (dos catiões bivalentes para os 

aniões bivalentes), dado que, desta forma, se evita a precipitação dos iões Ca2+ e PO4
2- . A fração 

lipídica (solução ll) é inserida numa seringa de volume adequado e de material fotoprotetor. [37, 47].  

No final da preparação, é realizada uma bateria de ensaios de verificação, tal como o controlo 

gravimétrico das bolsas de preparação da solução l [37, 48]. Se tudo estiver conforme, procede-se 

então à devida rotulagem e embalamento das bolsas e/ou seringas, tendo sempre o cuidado de 

proteger da luz com auxilio de papel de alumínio [37, 49].  

Para controlar o ambiente assético existente na sala branca e a validar as medidas previamente 

mencionadas que garantem a esterilidade deste mesmo local, é retirada, em técnica assética, uma 

amostra (2 ml) da primeira e das últimas bolsas elaboradas em cada dia. Cada amostra é colocada 

em meio de cultura apropriado, sendo enviadas para o Serviço de Microbiologia [37,50].  

 

Tal como nos estéreis, esta secção da produção visa preparar e disponibilizar os produtos 

solicitados pelos clientes, garantindo o cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas 

Farmacêuticas [51]. Os medicamentos e PF não estéreis são disponibilizados ao Setor de 

Distribuição, através de uma solicitação prévia por parte deste setor ou então um pedido, por 

kanban, para reposição do stock [51]. 

a) Gestão de Pedidos   

No início da manhã e por volta das 12 horas, o Farmacêutico ou o TDT verificam a existência 

quer de pedidos elaborados a partir do GHAF, quer de kanbans [51]. É da responsabilidade do 

Farmacêutico ou do TDT identificar as necessidades de matérias-primas e fazer a sua requisição 

ao APF, aquisição, controlo e armazenamento [51,52]. Caso se trate de uma formulação nova, esta 

tem de ser revista bibliograficamente e em conjunto com outros hospitais experientes, de forma que 

possa ser validada corretamente.  

Após a validação do pedido são impressos, pelo Farmacêutico destacado, a respetiva OP e 

rótulos (Anexo XXX e Anexo XXXI). A OP apresenta toda a informação necessária para descrever 

as características técnicas da preparação (substância(s) ativa(s), FF, dosagem, apresentação, n.º 

de lote da preparação, identificação do supervisor e do operador, a quantidade por unidade e o n.º 

de unidades a preparar, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, as matérias-primas 

utilizadas - incluindo lote, origem e PV das mesmas -, a técnica de preparação, os ensaios de 

verificação da qualidade do produto final, exemplar do respetivo rótulo, a validação final do produto 

preparado [51, 53]. Relativamente aos rótulos, estes devem estar consoante a legislação em vigor 

e conter a seguinte informação: composição qualitativa e quantitativa (incluindo substâncias de 
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notificação obrigatória como a sacarose), n. do lote atribuído (Anexo XXXII), PV, condições de 

conservação, instruções especiais para a utilização do medicamento, via de administração, 

identificação do local de preparação e do Farmacêutico responsável [51, 54, 55]. Depois da 

manipulação, as OP devem ser assinadas pelo Farmacêutico supervisor são arquivadas, 

cronologicamente, em pasta própria para o efeito e são mantidas no gabinete da produção por um 

período de três meses. É ainda necessário dar baixa informática e manual das matérias-primas 

utilizadas, criar no GHAF o produto não estéril produzido e enviá-lo para o departamento adequado. 

b) Produção 

A OP é executada pelo TDT ou pelo Farmacêutico, no caso de ser necessário.  

Neste setor, não se trabalha em ambiente assético (Anexo XXXIII), mas as Boas Práticas de 

Fabrico de Manipulados e o fardamento do pessoal têm de ser cumpridos [51].  

De forma a validar a preparação, é necessário efetuar ensaios de controlo de qualidade e de 

verificação do produto final, incluídos na própria OP e que são específicos para cada manipulado 

[51,56]. Caso a apreciação seja positiva, é necessário proceder ao embalamento do produto obtido. 

Depois de estarem devidamente rotuladas, devem-se juntar todas as unidades do mesmo lote e 

proceder-se ao seu acondicionamento [51,57].   

 

A produção de citotóxicos no CHP tem como missão assegurar a preparação e disponibilização 

de citotóxicos ao menor custo, nas características e prazos acordados com o cliente e num ambiente 

de segurança para o pessoal envolvido [58]. 

No CHP, a UFO encontra-se localizada no serviço de Hematologia Clínica, no Hospital de Dia, 

ao contrário dos restantes setores dos SF. Esta localização próxima entre a produção e a 

administração é estratégica, na medida em que permite uma maior comunicação entre os 

profissionais de saúde envolvidos, tais como farmacêuticos, TDT’s, enfermeiros, médicos e 

auxiliares, melhorando o serviço prestado por ambas as partes. 

  Equipa da UFO e Responsabilidades do Farmacêutico 

A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e por dois TDT’s que asseguram a gestão 

controlada e eficaz dos fármacos, bem como a disponibilização diária das preparações aos doentes 

em tratamento. O Farmacêutico é responsável pela gestão do armazém avançado da UFO, 

definição das técnicas de preparação e formulação, validação e monitorização da prescrição 

médica, emissão das OP, análise e arquivo de registos, controlo do diferencial de pressão, formação 

da equipa e gestão das devoluções do cliente [58]. 

A formação teórica e prática dos elementos da UFO é fundamental, na medida em que os 

citotóxicos são um grupo de medicamentos com características específicas e cujos processos de 

receção, transporte, manipulação e distribuição são segregados dos restantes medicamentos [59]. 

  Organização do espaço físico e Gestão do Armazém da UFO 

A UFO é constituída por três zonas com regras distintas: a zona branca, a zona negra e a zona 

cinzenta. A zona de manipulação (zona branca) é constituída por dois filtros HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance) e uma câmara de fluxo laminar com pressão negativa.  A zona negra, onde 
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se encontra o Farmacêutico, é constituída por um armazém com os medicamentos e restante 

material necessário na manipulação (Anexo XXXIV). Os medicamentos mais utilizados pelos 

Farmacêuticos encontram-se arrumados em locais mais acessíveis ao mesmo (Anexo XXXV), 

sendo que existem ainda disponíveis 3 frigoríficos (Anexo XXXVI) e armários com a medicação 

menos utilizada, organizados por ordem alfabética. Na Unidade, para além dos medicamentos 

citotóxicos, existem também medicamentos experimentais (ME), imunoglobulinas e medicamentos 

sem manipulação prévia (dexametasona e ondansetron), que funcionam como adjuvantes da 

quimioterapia. A zona negra comunica com a zona branca por um transfere, através do qual o 

material é transportado de uma zona para a outra, com o mínimo contacto possível (Anexo XXXVII). 

É necessário controlar o diferencial de pressão na sala limpa da UFO. Na sala branca encontram-

se dois dispositivos que medem o diferencial de pressão: um situado entre a antecâmara e a sala 

branca (cujo intervalo de referência é de 5 Pa a 20 Pa) e outro situado entre a sala branca e a sala 

de trabalho (com limite máximo de 13 Pa) [60]. 

Existem metodologias de limpeza e desinfeção da câmara de fluxo laminar vertical e da sala 

branca (Anexo XXXVIII). A limpeza é a ação química/física de eliminação de sujidades, resíduos ou 

outra matéria não desejável, enquanto a desinfeção elimina microrganismos na forma vegetativa, 

não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos [61]. 

Em caso de derrame/acidente, é necessário que se evite a contaminação do meio circundante e 

dos profissionais envolvidos, utilizando-se para isso o kit de derrame, uma caixa hermética que 

contém o material necessário, tal como compressas, toalhas, gorro, luvas e respetivo manual. É 

também importante conhecer os procedimentos relativos ao acidente com o operador durante a 

manipulação na CFLv e o derramamento acidental [62]. De modo a proteger as pessoas, o produto 

e o ambiente existem regras específicas de transporte de citotóxicos. Para tal, o transporte deve ser 

seguro, vigilante e sinalizado até ao local de destino.  As soluções de citotóxicos manipulados 

devem ser transportadas em contentores fechados, inquebráveis e antiderrame, bem como se deve 

recorrer a contentores térmicos e acumuladores de frio, nos produtos que necessitam de ser 

refrigerados. O pessoal que realiza o transporte deve ter formação adequada. De modo a facilitar a 

dinâmica de transporte das preparações, as mesmas são colocadas num tabuleiro identificado como 

“cadeirões ou cateteres 1” ou “camas ou cateteres 2”, consoante o local onde o doente estiver [63]. 

É fundamental a correta gestão do armazém da UFO, de modo a assegurar as preparações, 

sendo que para o efeito devem ser definidos stocks mínimos e um eficaz controlo dos PV. O sistema 

de gestão de encomendas é realizado com o recurso a kanbans, onde, diariamente, se retiram 

aqueles que atingiram o respetivo ponto de encomenda e se colocam numa caixa identificada como 

“kanbans a encomendar”. É necessário obedecer à norma FEFO, aquando a arrumação dos 

produtos. De seguida, a encomenda é realizada ao Armazém 1001. Quando a encomenda é 

rececionada, procede-se à satisfação do produto no stock, excepto nos casos dos produtos 

exclusivos desta unidade que são solicitados diretamente ao laboratório fornecedor. De forma a 

controlar os PV, deve ser emitida uma lista dos produtos que expirem nos 3 meses seguintes. Os 
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produtos de rotatividade elevada permanecem na UFO, enquanto os de rotatividade baixa são 

enviados ao APF para serem devolvidos ao fornecedor, caso seja possível [64]. 

As devoluções do cliente são restituições das preparações à UFO e incluem as preparações 

manipuladas na mesma que não tenham sido utilizadas pelo cliente e que estejam intactas e em 

conformidade com as suas especificações. O motivo da devolução deve ser identificado em 

impresso próprio e devem ter-se em atenção especialmente os aspetos relacionados com a 

estabilidade física e química e microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e 

a viabilidade de reaproveitamento da dose [65]. 

  Validação das prescrições médicas e Emissão das OP 

À medida que vão sendo dadas as “luzes verdes” nas aplicações informáticas (CdM e SClínico), 

o Farmacêutico valida as prescrições e emite as OP. Depois, prepara os tabuleiros individualizados 

com a OP (Anexo XXXIX), os rótulos (Anexo XL), o medicamento descartonado e a solução de 

diluição, caso aplicável e coloca-o no transfere. É de fulcral importância que o Farmacêutico 

verifique se a prescrição reúne as condições necessárias à sua dispensa, nomeadamente se se 

encontra segundo os protocolos de quimioterapia praticados no Hospital, os diplomas legais, as 

autorizações e deliberações da direção clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES [66]. 

A emissão de OP é realizada pelo Farmacêutico que se encontra na zona negra a dar apoio à 

equipa da sala limpa. O primeiro passo consiste em analisar e validar a prescrição, sendo que 

seguidamente, para se emitir a OP, se deve ter em consideração se se trata de um bólus, de 

soluções diluídas ou de bombas infusoras. Em todos os casos, deve selecionar-se o modelo de 

ordem mais adequado à situação do doente, sendo que se utiliza o modelo rosa para doentes em 

regime de Hospital de Dia e verde para doentes internados. Devem ser sempre preenchidos os 

dados identificativos dos doentes, tal como o nome, número de processo, serviço clínico, bem como 

como o fármaco citotóxico e a dose a preparar. No caso das soluções diluídas e das bombas 

infusoras têm que ser confirmados: o volume da solução de diluição, de fármaco e o volume final, 

ritmo e duração de perfusão. As bombas infusoras implicam uma atenção redobrada devido aos 

volumes residuais característicos de cada, que afetam o volume adicional de fármaco. Para realizar 

a manipulação de citotóxicos é necessária uma formação específica, sendo que os responsáveis 

pela mesma são o TDT supervisor e o TDT manipulador. Utilizam-se um conjunto de técnicas como, 

por exemplo, a técnica assética e a técnica de pressão negativa (quando é imprescindível o uso de 

agulhas). Alguns dos Equipamentos de Proteção Individual necessários para a manipulação de 

citotóxicos são batas, luvas, máscaras, óculos e protetores de calçado [67]. 

As preparações ficam disponíveis, no máximo, meia hora após a receção da luz verde [68]. As 

listas dos doentes elaboram-se no dia anterior, através do cruzamento dos dados do SClínico, onde 

se verifica a lista dos doentes aprovados e do GHAF, onde se exporta diretamente a lista. 

No final, indicam-se as condições de armazenamento (temperatura ambiente; 2-8 ºC; proteção 

da luz; estabilidade da preparação), rubrica-se e data-se a elaboração da OP. As OP são sempre 

alvo de uma dupla verificação [69]. No Anexo XLI, podemos encontrar um esquema de 

funcionamento geral da UFO. 
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O fracionamento visa, tal como o nome indica, “…obter frações da dose de um medicamento, 

possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem prejuízo para as propriedades 

físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação.” [70]. Posto isto, procede-se à sua reembalagem, 

sendo, posteriormente, cedidos à distribuição. Neste processo, não estão incluídos os 

medicamentos que apenas necessitem de identificação, lote e validade [71]. De salientar que 

consoante a FF em causa (comprimidos, pós ou líquidos) há um ajuste no procedimento de 

fracionamento [70]. Porém, apenas podem ser fracionados aqueles que possuam no seu Resumo 

das Características do Medicamento informação que comprove o não comprometimento na 

libertação da substância ativa nem riscos biológicos/físico-químicos na operação [70].  

Esta unidade rege o seu trabalho com base nos kanbans, para que se possa repor stocks, e nos 

pedidos efetuados pela distribuição, no dia anterior [71]. O Farmacêutico ou o TDT devem, através 

do impresso “Pedido de Fracionamento de Medicamentos”, verificar a data, o n.º do pedido, a 

identificação de quem pede, o medicamento a fracionar, o laboratório produtor, o lote, o PV, a dose 

a preparar e o prazo de entrega expectável [72]. Durante o processo de fracionamento/reembalagem 

é atribuído um lote de produção segundo as metodologias internas (Anexo XLVII) [71, 73]. De forma 

a garantir a qualidade do processo efetuado, são realizados ensaios de verificação do produto final 

dos medicamentos fracionados, que passam pelo controlo visual e controlo de peso [71, 74].   

No final, os documentos referentes ao fracionamento (pedidos efetuados pela distribuição) são 

assinados pelo Farmacêutico supervisor e pelo TDT que executou a preparação, sendo guardadas 

em capa própria, durante três meses, no gabinete da produção [71]. 

 

No laboratório dos não estéreis, foi-nos permitido manipular e validar diferentes preparações, 

sendo esta diversidade apresentada no Anexo XLIII. Para além disso, assistimos à avaliação dos 

pedidos, assim como à emissão e à aprovação das OP e dos rótulos. Por fim, acompanhámos os 

registos quer manuais, quer eletrónicos inerentes a este setor. Já na secção dos estéreis, foi-nos 

permitido observar a preparação de injetáveis de morfina e de alguns colírios. Pudemos também 

acompanhar a análise e agendamento dos pedidos, a emissão e a validação dos rótulos e das 

preparações elaboradas. No que diz respeito à NP, observámos o enchimento e manipulação de 

bolsas pré-feitas nas quais se adicionaram os elementos em falta consoante as necessidades dos 

bebés. Procedemos, ainda, ao embalamento e rotulagem das bolsas e executámos alguns ensaios 

de controlo de qualidade. Durante o nosso estágio assistimos ao fracionamento de comprimidos e 

posterior reembalamento. Por fim, na UFO, tivemos a oportunidade de acompanhar todo o trabalho 

do Farmacêutico, bem como colaborar em algumas tarefas, nomeadamente na preparação dos 

tabuleiros de medicação para a manipulação, no contacto com o sistema informático, na elaboração 

da lista de doentes para o dia seguinte, na validação de prescrições e emissão de OP e na 

elaboração dos cálculos necessários para as preparações. Também nos foi possível perceber a 

dinâmica e organização da UFO, bem como observar a manipulação de citotóxicos pelos TDT’s. 
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4. Ensaios Clínicos 

De acordo com a Lei n.º 46/2004, 19 de agosto, um EC define-se como sendo “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais ME; ou a identificar os efeitos indesejáveis de 

um ou mais ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou mais ME; a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia” [75]. 

Ao longo dos últimos anos, a investigação clínica em Portugal tem aumentado significativamente 

e para isso contribuíram a agilização e simplificação de certos trâmites administrativos por parte do 

INFARMED e a legislação, que veio harmonizar os procedimentos relativos aos EC [76,77]. 

A investigação clínica compreende 4 fases distintas (Fase I, Fase II, Fase III e Fase IV) (Anexo 

XLIV), sendo que a maioria dos ensaios do CHP são de Fase III, e alguns de Fase II e IV. Decorrem, 

também, ensaios da iniciativa do investigador e, neste caso, a farmacovigilância fica à 

responsabilidade do Hospital. Atualmente, o CHP está a cargo de cerca de 100 ensaios, tendo este 

setor sido alvo de um grande crescimento e desenvolvimento ao longo dos últimos anos. 

 

Para que o EC seja bem-sucedido, é necessário que exista um conjunto de intervenientes com 

papéis específicos no mesmo. A tabela em anexo resume quais os principais intervenientes do EC 

e respetivas funções [76,78]. 

 
Tabela 1 - Principais Intervenientes no ensaio clínico. 

Interveniente Função 

Promotor Responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento do EC. 

Autoridades 
Reguladoras 

São exemplo a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, INFARMED 
e Comissão Nacional de Proteção de Dados e têm como função a aprovação 
do ensaio, do ponto de vista ético e legislativo.   

Investigador Médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal 
para o exercício da atividade de investigação. 

Monitor Profissional dotado da competência necessária, do âmbito científico ou 
clínico, para acompanhar o EC. 

Participante Pessoa que participa no EC, quer como recetor do ME, quer para efeitos do 
controlo. 

Farmacêutico 
responsável 

Profissional dotado da competência técnico/científica necessária e 
responsável por todo o circuito do ME. 

Auditor Profissional responsável por um exame independente e sistemático da 
documentação e atividades inerentes aos EC. 

Centro de Ensaio Instituição de saúde, pública ou privada, com os meios técnicos e 
profissionais adequados à condução do EC. 
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O CHP tem um espaço destinado aos EC- Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) com duas salas 

contíguas- um gabinete de trabalho e uma sala de armazenamento de ME. O primeiro contém uma 

secretária, armários de acesso restrito com a documentação, uma mesa de reuniões, telefone e 

computador. A sala de armazenamento deve ter condições de temperatura e humidade controladas, 

armários de acesso restrito com os ME ou a medicação devolvida e frigoríficos (Anexo XLV). 

 

O ME é rececionado no APF, sendo posteriormente enviado para a UEC, juntamente com o 

impresso de receção, ao cuidado do Farmacêutico responsável. Este deve verificar se o 

medicamento está corretamente etiquetado como “medicamento/amostra de ensaio clínico”, se o 

código do ME vai de acordo com o protocolo, se está bem conservado, se a embalagem se encontra 

íntegra, se veio o n.º correto de unidades (descrito no drug shipment receipt), o PV, a FF, n.º de lote, 

certificado de análise, nome e morada do laboratório e dispositivo de registo de temperatura durante 

o transporte (se se aplicar). Após a verificação, o Farmacêutico deve acusar a receção da 

medicação, arquivando todos os documentos necessários, tais como drug shipments receipts e 

certificados de análise. Desvios de temperatura devem ser comunicados ao promotor, sendo que o 

ME é colocado em quarentena até à decisão do mesmo de aprovação ou rejeição da amostra [78]. 

Os ME devem ser acondicionados nos armários da sala dos ensaios, se a temperatura exigida 

for entre 15 e 25 ºC e nos frigoríficos dos ME, no caso de temperaturas entre 2 e 8ºC. 

 

Para que a medicação seja dispensada aos doentes integrantes do estudo, os médicos que 

fazem parte da equipa têm de fazer a prescrição num impresso próprio que foi desenhado 

especialmente para o HGSA (Anexo XLVI). Este documento é composto por 4 quadros, ficando os 

três primeiros (A, B e C) a cargo do médico e o último (C) do Farmacêutico responsável, preenchido 

por este no ato da dispensa. No entanto, no caso de os médicos terem de prescrever ME citotóxicos 

(ou adjuvantes) têm de o fazer no impresso de terapêutica antineoplásica não experimental instituído 

no HGSA. Durante o processo de prescrição, a segurança da mesma, assim como a 

confidencialidade do utente têm de ser asseguradas. Cabe ao Farmacêutico ainda assegurar-se 

que os indivíduos que prescrevem correspondem unicamente àqueles que integram o “Delegation 

Log” do respetivo ensaio. No final, as prescrições são arquivadas no respetivo dossier [76]. 

Dadas as características próprias dos ME e à vasta burocracia associada aos EC, nesta unidade, 

os medicamentos têm um circuito próprio. Dado que cada ensaio tem um conjunto de procedimentos 

específicos a ter em conta, sempre que se procede à dispensa de medicação experimental consulta-

se o respetivo protocolo (documento implementado na UEC do HGSA) [76]. 

Quando a dispensa de medicação é efetuada pela primeira vez deve clarificar-se a posologia, a 

correta conservação e administração, assim como o que fazer em caso de esquecimento. Para tal, 

o Farmacêutico pode disponibilizar ao doente um folheto informativo. A educação do doente e a 

monitorização da terapêutica têm um grande peso no sucesso do EC em curso [76]. 
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No momento da dispensa, os utentes são informados e incentivados a devolver sempre as 

embalagens da medicação. Assim, é possível a contabilização daquela que é devolvida e, como 

consequência, o preenchimento dos respetivos documentos relativos às devoluções. O método de 

devolução é sempre combinado à priori com o promotor. A medicação devolvida e/ou com o PV 

próximo do limite, após confirmação do monitor, segue para o promotor, que é responsável pela 

destruição da mesma [76]. Outro desfecho possível, mas menos habitual, é a destruição da 

medicação no próprio Hospital, através do circuito de incineração. Para tal, este procedimento tem 

de ser previamente definido no contrato e autorizado pelo promotor (Anexo XLVII) [76]. 

 

No decorrer de um EC verificam-se 3 tipos de visitas, sendo que cada uma pode ocorrer mais do 

que uma vez. A primeira é a visita de qualificação ou visita pré-estudo, na qual são avaliados os 

possíveis centros de ensaios quanto a: experiência prévia em Boas Práticas Clínicas e em 

investigação, interesse e disponibilidade em participar no estudo em causa, existência de população 

desejada e equipamentos e infraestruturas capazes de suportar o estudo em causa. A segunda é a 

visita de iniciação, na qual se treinam todos os elementos da equipa para que haja uma boa 

articulação entre todos no decorrer do EC. Nesta fase que ocorre o preenchimento da “Delegation 

Log” e que o monitor garante a recolha dos documentos da equipa de investigação, faculta 

documentos essenciais (consentimentos, aprovações, etc.), verifica a existência de todo o 

equipamento imprescindível ao ensaio e, por fim, permite o acesso às plataformas de apoio ao 

estudo. Ao Farmacêutico responsável também cabe confirmar e garantir, no respetivo dossier, a 

existência de toda a documentação necessária ao EC, com base num índice criado internamente 

(Anexo XLVIII). Por último, as terceiras visitas são as de monitorização, efetuadas periodicamente 

com o Farmacêutico da EUC e com o monitor. Este último tem como foco principal a análise dos 

dados recolhidos e da informação do estudo que reflete a segurança, o bem-estar e os direitos dos 

participantes, assim como verificar se os objetivos do ensaio estão a ser alcançados. Para além 

disso, o monitor ainda reconcilia a medicação e assegura o seu correto acondicionamento [76]. 

As auditorias são outra forma de controlar e verificar a qualidade dos EC em curso. Assim, os 

hospitais que possuem uma investigação a decorrer podem ser auditados pelos promotores e 

inspecionadas pelas autoridades reguladoras. Note-se que isto é tanto mais provável de ocorrer 

quanto maior for a atividade desse centro de investigação. É importante ressalvar que qualquer 

desvio tem de ser imediatamente reportado ao promotor, que depois decidirá o que fazer [76]. 

 

De modo a nos enquadrarmos no trabalho realizado na UEC, procedemos à leitura de alguns 

dos protocolos de diversas áreas (dermatologia, oncologia neurologia, doenças metabólicas, entre 

outras). Em alguns deles fomos, inclusive, acompanhar e auxiliar na receção (eletrónica e 

física/manual), na arrumação e na dispensa de medicação. Uma das tarefas que realizamos com 

mais frequência foi o preenchimento das fichas “Drug Shipment Receipts” e “Drug Accountability 

Log(s)”. Tivemos, ainda, a oportunidade de assistir a visitas de iniciação, qualificação e 
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monitorização, estabelecendo algum contacto com os monitores, que se mostraram sempre 

disponíveis para esclarecerem as nossas questões. No que concerne à preparação da medicação, 

também assistimos à elaboração das OP e dos respetivos rótulos entregues na UFO e na produção 

(estéreis). Por fim, ainda acompanhámos um dos treinos obrigatórios para os membros da equipa 

dos EC, bem como elaborámos um protocolo para um ensaio a entrar em vigor num futuro próximo. 

 

III. Conclusão 

O balanço que fazemos da nossa experiência no CHP é extremamente positivo. Ainda que o 

estágio seja apenas durante 2 meses, permite-nos ficar com uma noção bastante abrangente acerca 

do funcionamento dos SF de um grande Hospital, bem como nos permite conhecer mais a fundo o 

papel e importância do Farmacêutico. O facto de termos tido a oportunidade de passar pelos 

diferentes setores, permitiu-nos o acompanhamento do circuito do medicamento, bem como o 

contacto com as diferentes especificidades de cada um deles. Consideramos que a intercolaboração 

entre profissionais é a chave da melhoria da prestação de cuidados de saúde e cada vez mais o 

caminho do serviço nacional de saúde. Uma vez que o medicamento constitui a segunda maior 

despesa em saúde, a gestão racional deste recurso é fundamental para garantir a sustentabilidade 

do sistema. Reconhecer a importância dos SF neste sentido é também contribuir para diminuir as 

despesas em saúde. Para além da passagem por todos os setores, tivemos ainda a oportunidade 

de realizar uma notificação de reação adversa medicamentosa, através do formulário disponível no 

site da Unidade de Farmacovigilância do Porto.  

  Independentemente dos caminhos que cada uma de nós traçar no futuro, estamos cientes de 

que este estágio será uma ótima ferramenta e inspiração para que desempenhemos as nossas 

funções com a maior excelência possível.  
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Anexos 

Anexo I – Organização do Estágio Curricular 

 

Anexo II – Exemplo de um Kanban. 

 
 

Semanas Ana Teresa Mariana Sofia Rita 

03/07 - 07/07 Apresentação 

10/07 - 14/07 Armazém Armazém UFO Produção 

17/07 - 21/07 DIDDU DIDDU Produção UFO 

24/07 - 28/07 Produção UFO Ensaios clínicos Ensaios clínicos 

31/07 - 04/08 UFO Produção Ambulatório Ambulatório 

07/08 - 11/08 Ensaios clínicos Ensaios clínicos DIDDU DIDDU 

14/08 - 18/08 Interrupção 

21/08 - 25/08 Ambulatório Ambulatório Armazém Armazém 

28/08 - 31/08 Relatório 
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Anexo III – Guia de remessa. 
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Anexo IV – Nota de encomenda. 
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Anexo V – Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL). 
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Anexo VI – Organização estrutural do APF. 

 

 

Anexo VII – Zona de atendimento da UFA. 

A) Balcões de atendimento; B) Quarto balcão de atendimento. 
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Anexo VIII – Organização da UFA. 

A) Gavetas organizadas por patologia e por ordem alfabética; B) Estantes para produtos destinados 

à nutrição; C) Frigoríficos destinados à medicação de frio; D) Arquivo de documentação. 
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Anexo IX – Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, usado 

pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição. 

 

Anexo X – Termo de responsabilidade. 
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Anexo XI – Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento. 

 

Anexo XII – Exemplo de um carro com malas correspondentes a um Serviço diferente. 
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Anexo XIII – Equipamento semi-automático Pharmapick®. 

 

 

Anexo XIV – Torres. 
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Anexo XV – Células de aviamento. 

 

Anexo XVI – Caixas SUC® destinadas a receber os pacotes de papel com as alterações 

da unidose. 
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Anexo XVII – Impresso Modelo nº 1509 da INCM para prescrição de estupefacientes e 

psicotrópicos. 
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Anexo XVIII – Impresso Modelo nº 1804 da INCM para prescrição de hemoderivados. 
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Anexo XIX – Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo XX – Impresso para prescrição de antídotos. 

 

  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

44 

 

Anexo XXI – Ordem de preparação de um medicamento estéril (Hidroxocobalamina inj. 

2mg/0,4 mL). 
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Anexo XXII – Rótulo de um medicamento estéril (Hidroxocobalamina inj. 2mg/0,4 mL). 

 

 

Anexo XXIII – Informações a conter num lote de um medicamento estéril. 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

Lote: CCZ598546TMAM – Colírio de Ceftazidima a 5%, com o nº de sessão 98546, executado 

pela TDT TM com supervisão da TSS AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ- Ceftazidima; 
VA- Vancomicina; 
FC- Fluconazol;  
TP- Alteplase;  
M- Morfina;  
CX- Cefuroxima;  
GE- Gentamicina 

C- colírio;  
I- injetável 
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Anexo XXIV – Ordem de Preparação de uma Bolsa de Nutrição Parentérica.  
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Anexo XXV – Ordem de Preparação de uma Bolsa de Nutrição Parentérica.  

 

 

 

Anexo XXVI – Informações mencionadas nos lotes das bolsas de nutrição parentérica. 

Os lotes são atribuídos consoante o local onde é realizada a prescrição. 

a) Prescrição com origem nas instalações do CHP: o lote é atribuído automaticamente, sendo 

apenas necessário valida-lo e acrescentar as iniciais do supervisor e do operador. Ele segue 

a seguinte estrutura: 
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Exemplo: 

Lote: APT486404-05/04/11- l                         (Solução l) 

Lote: APT486404-05/04/11- l                         (Solução ll) 

 

b) Prescrição com origem fora das instalações do CHP (utente externo): os dados da 
prescrição e as inicias do operador e do supervisor são inseridos numa matriz, em Excel, 
sendo gerados os rótulos, como respetivo lote que cumpre a seguinte estrutura: 

 

Note-se que a data de preparação também consta no rótulo, localizando-se na sequência lo dote, 

com a designação inicial “DF:”. 

Exemplo:  

DF: 13-02-2017 Lote NPT40952CBAM (Solução l) 

DF: 13-02-2017 Lote NPT40952CBAM (Solução ll) 

 

 

Anexo XXVII – Sala branca, com enfoque na Câmara de Fluxo Laminar Vertical, existente 

no setor da Produção dos Estéreis.  

 

 

Tipo de preparação

Código automático 
atribuído pelo computador

Executante

Supervisor
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Anexo XXVIII – Bomba de enchimento automático para preparação de Bolsas de Nutrição 

parentérica. 

 

  

 

Anexo XXIX – Solução l de uma Bolsa de Nutrição Parentérica. 
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Anexo XXX – Exemplo de uma Ordem de Preparação de um medicamento não estéril 

(Hidroclorotiazida Susp. Oral. 2% Fr. 100 mL). 
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Anexo XXXI – Exemplo de um rótulo de um medicamento não estéril Hidroclorotiazida 

Susp. Oral. 2% Fr. 100 mL). 

 

 

 

Anexo XXXII – Informações a conter nos lotes dos medicamentos não estéreis.  
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Exemplo:  

Lote SOHDC1078945TMAM – Solução de Hidrato de Cloral a 10%, com o número de sessão 

1078945, executado pela técnica TM e com supervisão da farmacêutica AM.  

Lista de siglas usadas para forma farmacêutica: 

CO- Colutório; CR- Creme; LO- Loção; PA- Pasta; PO- Pomada; PP-Papel; SN- Solução para 

nebulização; SO- Solução; SU-Suspensão; 

Lista de Siglas usadas para princípio ativo: 

ALF- Loção de Alfazema; ALO- ALopurinol; AMN- Aminofilina; AMD- Amiodarona; CPT- Captopril; 

CLS- Cloreto de Sódio; CTC- Citrato de Sódio; DMN- D-Manose; DMP- Dieta Modular Proteica; 

DMG- Dieta Modular Glicídica; SPR- Espironalactona; FNB- Fenobarbital; FRD- Furosemida; HDC- 

Hidrato Cloral; HTZ- Hidroclorotiazida; HCT- Hidrocortisona; IND- Indometacina; IIO- Iodo Iodetado; 

LTS- Lactose; MTP- Metoprolol; MTN- Metronidazol; MRF- Morfina; NFD- Nifedipina; NTT- Nistatina; 

NTF- Nitrofurantoína; PMT- Primetamina; PPN- Propanolol; PRZ- Pirazinamida; PMP- 

Permanganato de Potássio; RNT- Ranitidina; RPI- Resina Permutadora de Iões; SCR- Sacarose; 

SDF- Sildenafilo; TRM- Trimetropim; URS- Ácido Ursodesoxicólico; XS- Xarope Simples; TRI- 

Trimetropim 
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Anexo XXXIII – Sala de manipulação das preparações não estéreis. 

 

Anexo XXXIV – Zona negra da produção de citotóxicos. 
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Anexo XXXV – Organização da medicação mais utilizada na UFO. 

 

 

 

 

Anexo XXXVI – Frigoríficos da UFO. 
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Anexo XXXVII – Transfere entre a zona negra e a zona branca. 

 

 

 

 

 

Anexo XXXVIII – Sala branca e câmara de fluxo laminar vertical. 
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Anexo XXXIX – Ordem de preparação de um medicamento citotóxico. 

 

 

Anexo XL – Rótulo de um medicamento citotóxico. 
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Anexo XLI – Esquema de funcionamento geral da UFO.  

 

 

 

   

(introduzidos no GHAF módulo QT) 

 

                                                   Farmácia 

                                                                             

  (farmacêutico)  

 

▪ Ordens; 

▪ Rótulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidelines internacionais Clínica Protocolos Internos 

Prescrição Validação 

GHAF – 

eletrónica 

Folha - manual 

(protocolos não 

introduzidos em 

CDM) 

SI_UFO 

Dupla verificação 

▪ Ordens; 

▪ Rótulos. 

 

Dupla verificação 

▪ Ordens; 

▪ Rótulos. 

 

Preparação 

TDT 

Dupla verificação 

 

Preparação conforme e liberta 

se: 

▪ Clampado; 

▪ Rótulo protegido ou não da luz; 

▪ Volume correto. 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

58 

 

Anexo XLII – Informação que deve constar num lote de um medicamento reembalado. 

 

 

Exemplo: 200 ½ de Carvedilol 3,125 mg (Fracionamento de Carvedilol 6,25mg, lote K41966), que 

foi reembalado a 12 de Maio de 2011, na primeira sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFG: CHP data (dia, mês, ano): quantidade 
reembalada - sessão

LOTE: lote do medicamento de origem

EXP: data de validade

Dose

Nome comercial

Nome genérico (DCI)

CARVEDILOL 

“RATIOPHARM” 

3.125MG 

EXP.: 01/05/12 

LOTE: K41966 

MFG: CHP120511:200-1 
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Anexo XLIII – Tabela demonstrativa dos manipulados (estéreis e não estéreis) executados 

por cada uma de nós, aquando a passagem no setor da Produção. 

 
 

Ana Silva Mariana Quaresma Rita Pinho Sofia Fonte 

Creme vaginal de 
gabapentina 

X    

Loção de banho com 
essência de 

alfazema 
X X X X 

Papéis de glucose  X   

Papéis de lactose  X   

Papéis pediátricos 
de indometacina  

    

Pasta de lassar 
modificada 

  X X 

Solução aquosa de 
ácido tricloroacético  

   X 

Solução de hidrato 
de coral 

 X   

Solução de 
hidroclorotiazida 

 X   

Solução de uso 
externo de salicilato 

de metilo 
X    

Solução oral de 
gabapentina 

  X  

Solução oral de 
indometacina 

  X  

Solução oral de 
propanolol  

   X 

Solução oral de 
sacarose 

 X   

Solução oral de 
sacarose  

  X X 

Suspensão oral de 
captopril 

 X   

Suspensão oral de 
espironolactona 

X X   

Suspensão oral de 
furosemida 

X  X  

Suspensão oral de 
hidorclorotiazida 

X    

Suspensão oral de 
sildenafil  

   X 

Suspensão oral de 
trimetropim  

X   X 

Veículo de 
metilcelulose 

  X  
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Anexo XLIV – Fases de um ensaio clínico. 

FASE I FASE II FASE III FASE IV 

Farmacocinética 
Farmacodinâmica 
Segurança 

Segurança 
Dose ranging 
 

Eficácia 
Segurança 

Segurança 
Efetividade 

Voluntários 
saudáveis 

Doentes 
selecionados 

Doentes Doentes 

15-30 participantes < 100 participantes 100- X.000 
participantes 

100-XX.000 
participantes 

   
 
 
 
 
 

 

 

Anexo XLV – Instalações da Unidade de Ensaios Clínicos (em cima, gabinete de trabalho 

e em baixo sala de armazenamento). 
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Anexo XLVI – Impresso para a prescrição de medicamentos experimentais. 
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Anexo XLVII – Documento que autoriza a destruição, no CHP, da medicação experimental, 

associada a um dado ensaio em vigor. 
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Anexo XLVIII – Phamacy File Index. 
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