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Resumo 

 

 

O relatório representa a versão escrita do estágio curricular profissionalizante 

realizado na Farmácia Pipa, em Braga. Este é o último degrau do percurso académico do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e corresponde à transição e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na faculdade para o contexto real. Dessa forma, enaltece-se a 

importância do estágio e dos conhecimentos práticos adquiridos que em conjugação com 

os conhecimentos teóricos moldam um farmacêutico completo.  

Estruturalmente, o relatório está dividido em duas partes, parte 1 que consiste numa 

descrição do funcionamento da farmácia e das diferentes funções dentro da farmácia. A 

parte 2 consiste em trabalhos específicos desenvolvidos por mim em função da 

oportunidade, da necessidade e da vantagem que traziam quer para mim, enquanto 

formando, quer para a farmácia.  
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Parte I  

 

1. Introdução 

 

O quinto e último ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) 

presenteia os estudantes com o tão aguardado período de estágio curricular. Este tem 

como principais objetivos integrar os estudantes em ambiente profissional e prepará-los 

para o exercício da profissão em ambiente real. As modalidades podem consistir num 

modelo de 6 meses de farmácia comunitária ou no conjunto de 4+2 de farmácia comunitária 

e hospitalar, com exceção para os estudantes que participem em algum programa de 

intercâmbio no estrangeiro. Esta é a altura em que a ansiedade e as dúvidas tomam conta 

da cabeça dos estudantes neste último passo antes da conclusão do MICF. Ao longo da 

caminhada os estudantes aprenderam e apreenderam imensa informação, no entanto, 

existe a dúvida de como transportar o conhecimento para o contexto de vida real. É nesse 

sentido que existe o estágio profissionalizante no qual, através de um acompanhamento 

personalizado por profissionais experientes da área, o estudante é incentivado e 

estimulado a colocar em prática as ferramentas que adquiriu da forma mais rentável quer 

à farmácia quer à sociedade.   

No meu caso em particular a minha maior preocupação estaria na responsabilidade 

de representar a FFUP numa farmácia que já sabia que iria ser extremamente exigente 

dada a sua dimensão, representação e importância da farmácia na cidade. Tinha alguns 

receios relativos ao ambiente que poderia encontrar e às dificuldades que poderiam surgir 

porque a partir daquele momento estaria entregue às mãos de uma equipa de profissionais 

na representação da Orientadora de Estágio e em qualquer ambiente profissional existem 

divergências de pensamentos e de formas de abordagem. No entanto sempre olhei para 

isso como um desafio e sabia que teria que merecer e conquistar a confiança intelectual e 

respeito profissional dos meus novos colegas de forma a que o estágio corresse da melhor 

forma. A partir da experiência relatada por colegas que concluíram o MICF em anos 

anteriores, também temos a perceção de alguns problemas que podem surgir e é uma boa 

forma de nos prepararmos mentalmente para o que é a realidade do estágio. 

Desde o início, pessoalmente tentei sempre manter-me o mais neutro relativamente 

a opiniões negativas ou positivas que alguns colegas ou utentes da farmácia pudessem ter 

de forma a que iniciasse o estágio sem qualquer ideia predefinida e de mentalidade e 

espírito aberto para poder enfrentar esta etapa. Como cliente estava ciente da existência 

de tecnologia robotizada que permitia um atendimento mais prático e da valorização da 

dermocosmética para a farmácia, uma área na qual não estava muito esclarecido. Sabia 

exatamente da dimensão e do estilo trendie e jovem que a farmácia vivia e vive. Foi com 
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grande prazer que encarei este novo e último desafio como o ponto alto do MICF e tentei 

fazer sempre deste estágio uma alavanca profissional, porque um bom estágio 

devidamente reconhecido na Farmácia Pipa (FP) é sempre um ponto a favor em qualquer 

currículo.  

Após uma conversa com a Orientadora, fiquei a perceber melhor os motivos de 

sucesso da FP. De uma forma extremamente acessível e honesta foram-me transmitidos 

os planos e a visão que a FP tem dos estágios e dos estagiários.   

Em reunião com a Orientadora concordámos que o estágio decorreria de forma 

dinâmica para assim poder ajudar sempre da melhor forma e onde houvesse necessidade. 

Isto é, se por algum motivo especial houvesse necessidade de ajudar numa ou noutra 

situação não prevista no calendário de estágio teria autonomia para o fazer demonstrando 

bastante flexibilidade de ambas as partes. Estruturou-se, no entanto, uma ordem lógica 

que o calendário de estágio deveria seguir: 

 

➢ 17 Jan -  24 Fev  

Back-office: recepção e conferência de encomendas, arrumação de medicamentos no 

armazém e alimentação do armazém robô 

➢ 27 Fev – 10 Mar 

Receituário: conferência e validação de receitas manuais, organismos e comparticipação: 

receitas eletrónicas com e sem papel; fecho de lotes 

Controlo de Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

➢ 13 Mar – 16 Mai 

Atendimento ao balcão: contacto com Sifarma 2000®; técnicas de atendimento; 

processamento de receitas; aconselhamento farmacêutico 

Medição e análise de parâmetros bioquímicos. 

 
 

2. Enquadramento e Organização da Farmácia Pipa 

 

A FP, centenária, atualmente localiza-se, desde há 6 anos, numa nova localização 

dentro da cidade de Braga. Integrada no conjunto de freguesias de Nogueira, Fraião e 

Lamaçães, podemos encontrar a FP na Av. Dom João II nº394 no edifício do Pólo de 

Negócios. A farmácia é composta por 2 pisos, o rés-do chão onde se encontra a zona de 

atendimento, casa de banho para os utentes, robô, 2 gabinetes de atendimento, escritório 

da direção, back-office e laboratório. No piso superior encontra-se um armazém, 2 

gabinetes para atendimento especial, como por exemplo a administração de injetáveis, e 
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uma zona destinada aos colaboradores da farmácia constituída por 1 casa de banho, uma 

copa e uma zona de cacifos pessoais. 

De forma a potencializar o negócio e a disponibilidade para o utente, a farmácia 

está aberta todos os dias, funcionando no horário das 9h da manhã às 00h de segunda a 

sábado e aos domingos e feriados encerra às 21h. Tal política obriga a uma forte 

organização suportada por uma equipa de farmacêuticos e técnicos de farmácia de forma 

a darem resposta às necessidades dos utentes. 

Num concelho com mais de 30 farmácias e mais de 100 mil habitantes, a FP 

privilegia a qualidade do serviço e a inovação como forma de chegar aos utentes de forma 

a vencer a elevada concorrência. Atualmente com a relocalização, observou-se que o tipo 

de utente que frequenta a farmácia mudou gradualmente para um utente mais jovem, mais 

informado e com mais dúvidas e questões.  

 

 2.1 Recursos Humanos 

 

A capacidade de trabalho na FP assenta numa equipa jovem altamente 

vocacionada para o negócio. A Direção, constituída por 4 pessoas é responsável pela 

organização e gestão dos mais diversos aspetos da farmácia. Na FP trabalham no total um 

conjunto de 19 pessoas, constituídas por 7 farmacêuticos, 10 técnicos de diagnóstico e 

terapêutica (TDT) e 2 pessoas com funções especificas permanentes, uma para 

aconselhamento dermocosmético e outra como apoio permanente ao back-office e entrega 

de medicação ao domicílio. 

Os horários são rotativos, sendo que existem alguns fatores de ponderação, como 

no caso dos dias com serviço noturno em que usualmente a pessoa que fica é a mesma. 

Da mesma forma, um dos TDT também apenas exerce funções ao fim de semana de forma 

a garantir a qualidade do serviço da farmácia durante os 7 dias semanais. 

 A equipa da FP é uma equipa com uma média de idades jovem que alia experiência 

de alguns elementos à dinâmica e novas ideias que os elementos mais jovens conseguem 

trazer. Isso permite uma troca de conhecimento e adaptabilidade da equipa a diversas 

situações no quotidiano da farmácia entre os diversos profissionais. A nível de género, o 

género feminino representa mais de 75% da equipa.  

A farmácia trabalha bastante através da delegação de tarefas quer em 

farmacêuticos quer, se aplicável em TDT. Dessa forma existe uma distribuição do volume 

de trabalho que permite que cada pessoa se foque nas suas tarefas individuais sem que, 

no entanto, seja negligenciada a principal tarefa segundo a política da farmácia, o 

atendimento ao utente. Dessa forma, ao balcão estarão sempre tantos colaboradores como 
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aqueles que sejam precisos em função do número de pessoas ainda por atender. Algumas 

tarefas secundárias atribuídas passam pela dinamização da farmácia nas redes sociais, 

contacto com laboratórios para devoluções, recepção e arrumação de produtos de 

dermocosmética, limpeza e manutenção de áreas de venda específica como puericultura 

ou higiene oral, por exemplo. 

 

3. Funcionamento e Gestão da farmácia 

 
A FP, faz parte do grupo de farmácias que utiliza o Sifarma 2000® e o 

Sifarma.gest® como ferramentas de gestão e de dispensa de medicamentos. O Sifarma®, 

desenvolvido pela Glintt é um software que permite em simultâneo gerir as várias vertentes 

da farmácia, isto é, a dispensa, a encomenda e gestão de stocks e a análise de vendas. 

Funciona através de chaves de acesso individuais sendo possível que cada utilizador tenha 

acessos restringidos, por exemplo, o utilizador 1 pode não ter acesso à recepção de 

encomendas ou que não permita o processamento de receitas. Esta gestão é feita por um 

administrador que, como descrito anteriormente na delegação de tarefas aos vários 

profissionais da FP tem em conta quais as ferramentas necessárias do Sifarma® à 

execução do seu trabalho. Além do software, a Glintt também é responsável pela 

infraestrutura em que consiste o robô de auxílio no momento da dispensa. Esta ferramenta 

física permite o armazenamento de caixas de medicamentos e ainda a sua gestão tendo 

em conta prazos de validade. Fisicamente consiste num braço mecânico que faz a recolha 

de medicamentos a partir de uma janela dentro do back-office e procede ao seu arrumo 

dentro do armazém-robô, posteriormente aquando da dispensa recolhe o medicamento e 

coloca-o numa de 4 gavetas de saída, 3 externas para a zona de atendimento e 1 para o 

back-office. A tecnologia que está por detrás deste sistema pode ser descrita da seguinte 

forma: no momento da arrumação, através da leitura do código de barras da caixa do 

medicamento por parte de um colaborador e a colocação da caixa num ponto específico 

da janela. Na janela existem sensores que verificam a localização da caixa e as suas 

dimensões, exemplo fila 3 lugar 3, então o robô reconhece que a caixa de Panadol Extra® 

estará nessa posição e irá arrumá-la num determinado local. A partir desse momento, 

sempre que no sistema informático seja requisitado um Panadol Extra® o braço mecânico 

irá exatamente ao mesmo local onde o armazenou e proceder à sua libertação para a 

gaveta de saída de onde foi requisitado. Em momento oportuno, como horas noturnas, é 

possível ordenar ao robô que proceda à optimização do seu armazém, isto é, arrumar 

caixas mais pequenas em locais que ele reconhece como adequados para as suas 

dimensões.  
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 Além do armazém do robô, a FP tem outras soluções de arrumação para produtos 

incompatíveis com o robô. No caso de produtos de frascos frágeis como muitas soluções 

e suspensões, estes são armazenados num armário no back-office, juntamente com outros 

produtos cuja dimensão ou formato da embalagem é incompatível com o robô, como 

fraldas, frascos de álcool, água oxigenada, entre outros. Ao longo do corredor que 

atravessa a farmácia são armazenados os excessos dos produtos expostos de 

dermocosmética ou puericultura. Neste local também podem ser guardados produtos 

sazonais como protetores solares na época de inverno. 

 A minha experiência enquanto estagiário relativamente ao robô foi bastante 

positiva, no entanto, sendo uma tecnologia bastante útil também causa alguma 

dependência para o bom funcionamento da farmácia. Em momentos de falha do robô, torna 

o processo do atendimento mais lento do que na ausência dessa tecnologia. Durante o 

processo de arrumação do robô também existe alguns inconvenientes, devido à 

sensibilidade dos sensores, isto é, é necessária alguma concentração e cuidado de forma 

a ter a certeza que o local atribuído à caixa é exatamente o local onde esta é colocada. 

Existe uma ordem predefinida, no caso da direita para a esquerda, para o preenchimento 

das filas. Em caso de erro, por falhar a leitura de código de barras ou a falha do 

reconhecimento dos sensores, o robô irá assumir, por exemplo, um Panadol Extra® 

quando, no entanto, naquela posição colocamos uma caixa de Brufen®. De forma a 

verificar estes erros, o software que acompanha o robô faz a análise das dimensões das 

caixas e em caso de dúvida no momento da arrumação, dá um sinal de alerta e através de 

uma câmara mostra a imagem ao utilizador para que este confirme se de facto se trata do 

Panadol Extra®. E em caso negativo rejeita a caixa através da gaveta de saída. Apesar 

deste mecanismo de verificação, o sistema pode, de facto, ser iludido através de caixas 

com dimensões iguais ou muito semelhantes ou no caso de medicamentos com dosagens 

diferentes, mas caixas visualmente semelhantes. 

 

3.1 Gestão de Stocks e Encomendas  

 

A gestão de stocks na FP funciona através da análise do volume de vendas dos 

últimos meses e da avaliação da pessoa responsável pelas encomendas. No Sifarma® 

cada produto tem uma página de identificação designada de “ficha do produto”. Esta é 

individual para todos os medicamentos, incluindo associações que incluam o mesmo 

princípio ativo, genéricos do mesmo medicamento ou dosagens diferentes. Isto quer dizer 

que para o ibuprofeno, denominação comum internacional (DCI) da marca registada 

Brufen® existem fichas individuais para o Brufen 400mg®, Brufen 600mg® ou para 

qualquer um dos seus genéricos e dosagens como Ibuprofeno Labesfal 400mg. Em cada 
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ficha de produto, além de informação útil acerca das características do medicamento é 

possível analisar as entradas e saídas do medicamento. Dessa forma, pode definir-se 

informaticamente um ponto de encomenda através do estabelecimento de um stock 

máximo e mínimo. Assim, sempre que uma unidade saia do stock no caso de baixar do 

stock mínimo leva que automaticamente esse produto entre na lista de encomendas diárias 

seguinte. Essa lista é avaliada pelo TDT responsável pelas encomendas diárias que avalia 

as quantidades e adiciona produtos de encomenda pontual, sem stock na FP mas 

encomendado para um cliente específico.  

 Podemos então definir dois tipos de encomendas principais, as encomendas 

diárias, já descritas, que funcionam automaticamente em função do sell out diário e 

avaliado por um TDT. O outro tipo de encomendas efetuadas na FP é efetuada pelo 

farmacêutico responsável pelas encomendas e gestão de stocks que são efetuadas 

diretamente ao laboratório. Estas encomendas são efetuadas com uma frequência baixa 

ao longo do ano civil, mas são de grande importância para a farmácia. A nível de volume, 

estas encomendas consistem num número de unidades superior para armazenamento no 

stock da farmácia. Agrupam-se diversos medicamentos e dosagens do mesmo laboratório 

e contacta-se o laboratório para efetuar a encomenda. Como o preço praticado não envolve 

o distribuidor intermediário, acabam por consistir numa alternativa vantajosa para a 

farmácia dando ainda a possibilidade de negociar condições ainda mais vantajosas em 

função das unidades encomendadas. Normalmente os produtos que servem de base para 

este tipo de encomendas são produtos de elevada rotação na farmácia. Outros produtos 

que seguem preferencialmente esta via são os produtos de dermocosmética pela sua 

especificidade. 

 Na gestão de stocks da FP também existe a necessidade de comparar e confrontar 

ocasionalmente o stock informático com o stock do robô, isto para prevenir eventuais erros 

de stock. Desta forma evita-se recorrer à contagem física e reduzem-se os erros. No 

entanto, anualmente, existe a necessidade de proceder à contagem física de todos os 

produtos, fazendo-se o denominado inventário, o confronto entre o número de unidades 

em stock informaticamente e o número de unidades fisicamente presentes.  

 

3.1.1 Fornecedores 

 

A FP trabalha principalmente com dois fornecedores, OCP Portugal-Produtos 

Farmacêuticos SA (OCP) e a Cooprofar Farmácia - Cooperativa dos Proprietários de 

Farmácia (Cooprofar) com objetivos diferentes. Em último recurso, a farmácia recorre ainda 

à Empifarma ou outros fornecedores de produtos muito específicos como ortopédicos ou 

produtos naturais. No caso da OCP, esta faz entregas em três momentos do dia e é o 
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principal distribuidor da FP, em especial para medicamentos. A Cooprofar, por outro lado, 

entrega duas vezes por dia, mas devido à competitividade dos preços praticados é a 

principal fonte de fornecimento para produtos de IVA a 23%, sejam cremes, suplementos, 

entre outros quando o número de unidades a encomendar ou a urgência não permite uma 

encomenda direta ao laboratório. 

 

3.1.2 Preços e IVA 

 

Como se sabe, os medicamentos e os outros produtos estão sujeitos a uma taxa 

de Imposto de Valor Acrescentado (IVA) que pode variar. No caso dos medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) e produtos farmacêuticos esta é de 6% e no caso de 

produtos de dermocosmética, suplementos alimentares, entre outros que não se 

enquadrem na primeira categoria o IVA aplicado é de 23%. Isto tem impacto nas vendas e 

no preço praticado, isto é, exceptuando os MSRM cujo preço de venda ao público (PVP) 

vem marcado e é fixo independentemente do preço de compra para a farmácia, os 

restantes produtos não têm um preço fixo. Na FP, a margem em forma percentual é 

atribuída consoante o IVA aplicado ao produto, ou seja, o PVP é calculado no Sifarma® 

em função da margem escolhida e do preço de custo no fornecedor. Dessa forma, o preço 

de todas as unidades daquele produto é atualizado em função do mais recente e se 

necessário procede-se à remarcação dos preços nas embalagens. A única exceção a este 

método são as fraldas e leites de bebé cuja margem não está dependente do IVA. 

 

3.1.3 Prazos de Validade e Devoluções 

 
A gestão dos prazos de validade e devoluções é da responsabilidade de um 

farmacêutico. No caso dos prazos de validade, mensalmente é emitida uma lista de 

medicamentos cuja validade é igual ou inferior a 3 meses. No caso de medicamentos 

armazenados no robô, esse controlo, desde que corretamente inserida, é mais fácil e 

insere-se uma ordem de saída desses medicamentos. No caso de medicamentos sem 

arrumação no robô, recorre-se à recolha no local onde estão armazenados e procede-se à 

sua resolução em conjunto com outros.   

 As devoluções podem ocorrer por diversas situações, códigos mal inseridos na 

encomenda, produtos defeituosos, produtos trocados na encomenda ou em quantidade 

superior e é necessário emitir uma nota de devolução de acordo com o distribuidor ou 

laboratório que posteriormente tratará de recolher.  
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3.2 Receituário 

 

A conferência e verificação de receituário é um processo importante que tem vindo 

a diminuir bastante em volume de trabalho com a entrada em vigor das receitas eletrónicas 

sem papel. No entanto, como aprendizagem é essencial para um estagiário aprender e 

passar por esta etapa. Na FP, existe um farmacêutico responsável pela conferência, 

organização por lote e despacho das receitas. Em contacto com o farmacêutico percebi 

que desde a entrada deste novo tipo de receitas, percebi que o trabalho mudou bastante 

em termos de volume facilitando o trabalho e disponibilizando o farmacêutico para outras 

tarefas. 

 As receitas consistem numa prescrição do médico, devidamente identificado, com 

o medicamento, a dosagem e posologia definidos. Seguem um modelo específico do 

Ministério da Saúde e constam dos campos obrigatórios a identificação do médico, com 

nome, assinatura e vinheta, identificação do doente, a data, validade da receita, medicação 

com a sua dosagem e posologia respetiva. Neste momento, em Portugal existem 3 tipos 

de receitas em funcionamento: receitas manuais em papel e receitas eletrónicas com e 

sem papel. As receitas manuais, com validade de 30 dias após a data da prescrição, 

devem, no entanto, ser justificadas num local da receita específico. As justificações mais 

comuns são falha informática, prescrições no domicílio ou outras que a isso obrigue. 

As receitas eletrónicas com papel apresentam a vantagem de terem os códigos dos 

medicamentos, se aplicável, um número de receita atribuído e uma validade superior às 

receitas manuais. A transição para as receitas eletrónicas sem papel, permite bastantes 

vantagens para os profissionais pois através de um código é possível abrir a receita em 

qualquer farmácia e importar os medicamentos prescritos para o menu da dispensa de 

forma bastante rápida e intuitiva. Para o utente também apresenta vantagens pois pode 

obter os códigos de acesso no telemóvel e não obriga o utente a levantar a medicação 

numa só ida à farmácia. Dessa forma caso seja necessário levantar uma caixa em Viana 

do Castelo e outra em Faro é agora possível com uma só receita. Também se aplica em 

prescrições prolongadas, como medicação crónica, assim o utente não tem a necessidade 

de acumular medicação em casa e vai faseando a compra. No caso de medicamentos cuja 

dosagem pode ainda sofrer ajustes isto apresenta-se como uma vantagem forte para o 

utente. 

Caso se aplique, as receitas são a única forma de obter comparticipação no 

pagamento dos medicamentos para os utentes. No caso do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), a comparticipação consiste na contribuição de uma % definida pelo SNS a partir 

dos medicamentos genéricos mais baratos para aquele DCI. Dessa forma o utente paga 
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menos no momento da dispensa. As receitas são armazenadas e enviadas mensalmente 

para que ocorra o reembolso à farmácia desse valor comparticipado. 

Além do SNS, existem vários outros regimes de comparticipação complementar 

dependente de vários contratos e previstos no Sifarma®, como entidades bancárias, 

Médis-CTT ou então planos de comparticipação especial como o plano para aposentados 

do SNS ou doenças com portaria especial na legislação como são o caso de lúpus 

eritemotoso, diabetes, entre outros. No caso particular de patologias específicas, a 

comparticipação adicional pode ser aplicada apenas em medicamentos específicos da 

patologia ou em todos os medicamentos. Para os planos de comparticipação por contratos 

com associações e empresas externas, no caso das receitas em papel é sempre 

necessário efetuar uma fotocópia da receita e do documento que comprova e identifica o 

portador desse plano de comparticipação de forma a que a original siga para o SNS e as 

fotocópias para as empresas comparticipantes, para o reembolso à farmácia. Todas estas 

etapas são apoiadas pelo sistema informático, ocorrendo inclusive o pop-up das portarias 

no caso das patologias específicas. 

 Na conferência das receitas, o papel do farmacêutico é verificar se está tudo 

conforme ao nível da prescrição de forma a que o reembolso à farmácia ocorra sem 

problemas. Pode dizer-se que os principais erros acontecem nas receitas manuais, pois as 

eletrónicas à partida ultrapassam os erros mais comuns. Esses erros incluem ausência de 

assinatura do médico, da data da prescrição ou um número superior ao permitido de 

embalagens. A lei permite que, por receita, sejam prescritas não mais que 4 unidades de 

medicamentos e não mais que 2 unidades de cada medicamento. Infelizmente, ainda que 

este modelo de receita já tenha alguns anos ainda ocorrem alguns erros neste tipo de 

receitas havendo necessidade de entrar em contacto com o médico para que possa corrigir 

a situação. 

 

3.3 Atendimento e Aconselhamento Farmacêutico 

 

A dispensa consiste no ato da libertação do medicamento a um utente. É na sua 

simplicidade o ato que define a profissão de farmacêutico. O contacto com o público é uma 

atividade essencial à profissão para o qual o estudante não vem preparado. No entanto, 

pela minha experiência, a evolução é bastante rápida. Desde os conceitos de cross selling 

ou up selling, existe bastante para aprender.  

 No contacto com a orientadora de estágio, concordámos que seria do meu interesse 

para a minha formação experimentar e trabalhar em períodos diferentes do dia de forma a 

entender os diferentes públicos. Dessa forma pude experimentar manhãs, tardes e até ao 

encerramento da FP. Ao fim de pouco tempo percebe-se com relativa facilidade que 
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durante a manhã os clientes da farmácia passam muito por idosos e pessoas aposentadas 

que vêm à farmácia para que lhes seja dispensada a medicação crónica. Muitas vezes 

polimedicados, este tipo de população requer cuidados e atenção especiais por parte do 

farmacêutico que faz a dispensa. É uma população com pouco conhecimento relativo a 

medicamentos genéricos e bastante sensível à mudança, isto é, estão pouco recetivos a 

uma mudança de laboratório e quando, por acaso, o laboratório altera a embalagem, 

alguns utentes ficam desconfiados. No entanto, estes utentes acabam por ser bastante 

fiéis à farmácia e tornam-se conhecidos dos colaboradores da farmácia. 

 Durante o período do fim de tarde, é o momento em que a população trabalhadora 

vai com maior frequência à farmácia. Assim existe uma diversidade maior no tipo de 

atendimento e vendas. Desde medicação crónica, produtos de dermocosmética ou utentes 

à procura de uma solução na farmácia para situações pontuais evitando ir às urgências, 

existem vários utentes diferentes e com necessidades diferentes. Na FP é o momento de 

maior afluência e que exige mais esforço por parte da equipa no atendimento de forma a 

garantir a qualidade do serviço. Neste momento também começam a surgir mais pessoas 

que vêm diretamente do médico com prescrição médica. No período noturno, os utentes 

da farmácia são constituídos por pessoas da zona que queiram evitar períodos de maior 

afluência, que venham de urgências e pessoas à procura de aconselhamento farmacêutico. 

Neste momento, existe uma maior facilidade em personalizar o atendimento e fazer um 

aconselhamento mais completo em função das necessidades do utente. 

 No final de cada dia de trabalho, cada trabalhador é responsável pela análise do 

seu fecho de caixa. O fecho de caixa consiste em informar o sistema, em cada utilizador 

do Sifarma®, que o trabalho está terminado e é emitida uma tabela com os números das 

vendas diárias. Cada colaborador tem a responsabilidade de posteriormente comparar os 

valores de numerário com os da máquina automática de moedas e notas e comparar os 

valores transacionados por multibanco. Essa informação depois é guardada em local 

próprio para cada operador e posteriormente, uma pessoa especialista da área financeira 

trata todos os dados e faz uma dupla verificação. Dessa forma existe sempre a 

possibilidade de evitar a propagação do erro e de se corrigirem/prevenirem erros como por 

exemplo, fechar uma venda no operador errado.  Durante o meu estágio também fui 

responsável pelas minhas próprias vendas e fechos. Com isso aprendi a importância do 

operador individual e de como é essencial a sincronização entre a equipa de forma a 

evitarem-se eventuais erros. 
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3.3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MSRM são parte fundamental do volume de vendas na farmácia. São 

medicamentos cuja dispensa requer uma receita médica devidamente válida. Fazem parte 

dos MSRM medicamentos genéricos ou medicamentos de marca registada. Estes 

distinguem-se dos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) pelo seu maior 

perigo para a saúde do utente em especial no uso indevido. Todos os MSRM estão 

marcados na sua embalagem com a designação “Medicamento Sujeito a Receita Médica”. 

Neste tipo de medicamentos o utente terá que entrar em contacto com um médico de forma 

a ser avaliado e se, necesária medicação, obter a receita e posteriormente esta será aviada 

na farmácia. Com a entrada das receitas eletrónicas desmaterializadas, o utente pode aviar 

a sua receita com os códigos de acesso do seu telemóvel ou a partir dos códigos na sua 

guia de tratamento. Salvo algumas excepções, todos os medicamentos nas receitas vêm 

pela sua DCI e cabe ao utente decidir pelo laboratório que pretender, se aplicável. 

 Dentro dos MSRM, os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a condições 

especiais de dispensa. Dada o seu perigo e relevância terapêutica, o controlo da entrada 

e saída do stock destes medicamentos é controlado pelas autoridades competentes. No 

Sifarma®, no momento da dispensa também surge um ecrã que deverá ser preenchido 

com os dados do utente e com os dados de quem irá levantar a medicação no caso de se 

tratar de um cuidador. Mensalmente, um farmacêutico responsável analisa os dados destes 

medicamentos e envia para as autoridades competentes. 

 Da minha experiência pessoal na FP, grande parte dos utentes dirige-se à farmácia 

para este tipo de venda. Dentro das classes de medicamentos mais vendidos posso 

destacar: anti-inflamatórios não esteroides; analgésicos; antidepressivos; antidiabéticos; 

anti-hipertensores e estatinas no tratamento da hipercolesterolemia. 

Existe uma grande sensibilidade para a educação dos utentes quanto à utilização correta 

do medicamento, especialmente no caso de antibióticos ou outros que pelas suas 

características apresentam mais riscos para os utentes. No caso de suspensões orais de 

antibióticos, tive a oportunidade de fazer a suspensão no laboratório da farmácia diversas 

vezes e dos mais diversos antibióticos. Como política da FP, fui incentivado a mostrar ao 

utente o volume final da suspensão de forma a que houvesse dupla verificação do estado 

da suspensão no momento da dispensa. Usualmente, quase todos os utentes preferiam 

que as suspensões fossem preparadas na farmácia, no entanto algumas, por não exigirem 

água destilada na sua preparação, podem ser preparadas em casa e o farmacêutico deve 

estar capacitado para ensinar o cuidador/doente a ser capaz de preparar corretamente a 

suspensão sendo que como estagiário também passei por essa situação.  
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 Como estagiário, algumas das dificuldades que achei mais difíceis de contornar 

prenderam-se com o desconhecimento e insegurança dos utentes perante os 

medicamentos genéricos. Confrontados com a questão acerca da preferência entre 

genéricos ou medicamentos de marca, são poucos os utentes que mostram segurança na 

resposta. Nesse aspeto, como estagiário tinha como função sempre ajudar o utente na 

escolha segundo os seus critérios quer estes fossem económicos ou de 

conforto/habituação. 

 A nível informático, o Sifarma® também está preparado para diferenciar entre as 

duas situações existindo inclusive dois ecrãs de atendimento, 1 para cada situação. Sendo 

que é possível concluir a venda de MNSRM em ambos os ecrãs; os MSRM, pela sua vez, 

ativam uma janela sempre que se está no ecrã de venda sem receita médica de forma a 

alertar o farmacêutico e evitar erros. 

 

3.3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MNSRM são medicamentos cuja dispensa deve ser feita de forma responsável 

pelo farmacêutico. Estes dividem-se em medicamentos de venda exclusiva em farmácia e 

medicamentos de venda livre que podem ser encontrados em parafarmácias também. Em 

termos de embalagem e publicidade não estão sujeitos às regras que gerem os MSRM 

pelo que apresentam normalmente embalagens mais apelativas e podem estar sujeitos a 

promoções ocasionais. Usualmente, no processo de dispensa de MNSRM, o utente, de 

forma a evitar a ida às urgências dirige-se à farmácia e em contacto com o farmacêutico 

apresenta as suas queixas ou motivos que o fazem querer comprar determinado 

medicamento. A partir das queixas do utente e em função da análise do estado do mesmo, 

o farmacêutico avalia se tem algum medicamento que possa dispensar no imediato ou se 

o utente deverá mesmo dirigir-se às urgências. Estes medicamentos visam a resolução de 

situações simples e atuam muitas vezes no controlo da sintomatologia em doenças de 

autorresolução, como são exemplos as constipações simples, no período de Inverno, ou 

tosse irritativa.  

Muitas vezes, os MNSRM são a 1ª arma de defesa em diversas situações pontuais 

e devem, contrariamente aos MSRM, constituir a maior parte do armazém da farmácia de 

casa do utente. No entanto, o farmacêutico tem o papel essencial de estar atento ao 

consumo por parte de um utente de um determinado MNSRM pois este, em vez de ser 

usado numa situação pontual, pode estar a ser utilizado de forma incorreta mascarando 

uma potencial situação clinicamente mais grave para o utente. Além disso existe sempre o 

perigo associado aos efeitos secundários do medicamento.  



13 
 

 Os MNSRM são uma vasta área de intervenção farmacêutica na comunidade. Com 

ótimos resultados para a farmácia porque apresentam margens superiores. Mas são 

também importantes para o SNS pois, além de serem pagos na totalidade pelo utente, 

permitem que os utentes se dirijam menos às urgências e assim, consumam menos 

MSRM.  

 Dentro da área do atendimento, os MNSRM foram os produtos que achei mais 

desafiantes enquanto farmacêutico devido à interatividade com o utente. Defendendo a 

posição da farmácia enquanto entidade vendedora, mas tendo em conta as necessidades 

do utente era possível muitas vezes convencer alguns utentes que pretendiam levantar 

certos medicamentos sem indicação do médico a comprar alternativas dentro dos MNSRM. 

Um exemplo que posso dar pela minha experiência é relativamente ao Vigantol® cuja 

apresentação em gotas para solução oral é bastante conhecida, mas requer prescrição 

médica, no entanto, uma nova apresentação em saquetas de granulado permite que este 

novo medicamento seja vendido sem receita. Aliado a isso, ainda era possível combinar 

uma promoção da responsabilidade do laboratório, beneficiando quer o utente quer a 

farmácia.  

 Na minha opinião, este é um mercado em crescendo para a farmácia pois são cada 

vez mais os utentes que se dirigem à farmácia na procura destas soluções mais rápidas 

devido à falta de tempo e ao stress do dia-a-dia. Sendo assim e devido ao maior 

conhecimento das moléculas e dos seus efeitos, alguns medicamentos que hoje são 

sujeitos a receita médica poderão passar a ser de venda exclusiva em farmácia 

beneficiando todo o sistema de saúde. No entanto, deve sempre salvaguardar-se a saúde 

do utente e informar que caso não sinta melhoras se deve dirigir ao médico para uma 

análise mais completa. Não se deve olhar para os MNSRM como “não-medicamentos”, 

pois estes também apresentam os seus riscos com a sua utilização não correta. Também 

se deve ter em conta a sua adequação perante a gravidade do problema do utente; durante 

o estágio pude observar situações em que alguns utentes pretendiam MNSRM, mas que 

na minha opinião e ouvindo também opiniões de colegas na farmácia, nomeadamente o 

farmacêutico responsável, não seriam resolvidas apenas com recurso aos MNSRM e que 

a opção mais correta seria recorrer ao médico. 

 Os produtos naturais, são um caso particular de MNSRM, que devido à má 

informação por parte dos utentes podem levar à sua utilização de forma incorreta. 

Atualmente, ainda permanece muito presente o conceito de que “produtos naturais são 

seguros e não fazem mal”, o que não corresponde à realidade e, como farmacêutico, 

devemos transmitir a ideia que o conceito “natural” se refere apenas à origem dos 

compostos e não a uma classificação de perigo para o utente. Dessa forma, deve-se 
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sempre alertar o utente para a sua utilização e ter os mesmos cuidados que teria com os 

medicamentos sintéticos. 

Dos MNSRM mais vendidos destaco sobretudo os antigripais, antitússicos e 

expetorantes, antiobstipantes e os casos particulares do Ben-U-Ron 500 mg® e 

ibruprofeno a 400 mg, quer Brufen® quer outras marcas.  A sazonalidade é um fator 

importante nas vendas e a própria farmácia deve preparar-se em termos de stock em 

função disso. 

 

3.3.3 Outros Produtos 

 

Além de medicamentos, a FP aposta bastante na comercialização e especialização 

em produtos de puericultura e dermocosmética. Estes produtos, além de uma margem 

superior, representam para o cliente produtos com muita qualidade e no qual podem 

confiar. Por isso, ao longo dos tempos, a FP tem vindo cada vez mais a apostar nestes 

produtos de forma a agradar o cliente. 

 Dessa forma, a aposta num atendimento personalizado é essencial para o efeito. 

Na FP existe uma funcionária especialista nestes produtos cuja função e disponibilidade 

lhe permite acompanhar, aconselhar e proceder à venda de dermocosméticos.  

 De forma a incentivar e educar os consumidores para este tipo de produtos, é 

frequente na FP a ocorrência de dinamizações, workshops e promoções ao longo do ano. 

As dinamizações são organizadas com o apoio das marcas que permitem que uma pessoa 

representante se desloque à farmácia e durante um período de tempo possa contactar com 

clientes explicando as novidades ou dando a experimentar texturas, por exemplo. 

Usualmente, estes dias são acompanhados de campanhas promocionais proporcionando 

oportunidades de negócio para os consumidores. Normalmente, os clientes habituais da 

marca são contactados no sentido de comparecerem nas dinamizações de forma a 

aproveitarem as campanhas.  

 Os workshops acontecem de forma menos frequente, no entanto apresentam uma 

componente educacional superior. Normalmente, uma pessoa em representação da marca 

desloca-se à FP e perante uma plateia procede à demonstração da utilização de 

determinados produtos ou ao desenvolvimento de assuntos relevantes na área. É mais 

frequente que os workshops sejam direcionados a grávidas ou senhoras que tenham sido 

mamãs há pouco tempo, com a apresentação de produtos importantes para a higiene do 

bebé ou outros assuntos relevantes na vida/saúde/bem-estar do bebé ou da própria mãe. 

No entanto, também podem ocorrer workshops acerca da saúde capilar ou higiene oral, 

por exemplo. Os workshops funcionam por marcação de forma a assegurar lugar e 

conforme o interesse dos clientes. 
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 Outros produtos que não constem no stock da farmácia podem ainda assim ser 

adquiridos caso seja do interesse/necessidade do utente efetuando-se uma encomenda 

para esse efeito. 

 A minha experiência enquanto farmacêutico nesta área evoluiu imenso face aos 

meus conhecimentos antecedentes ao estágio. Inicialmente, não estava confortável com o 

aconselhamento destes produtos, no entanto, com a ajuda dos meus colegas fui 

aprendendo e contactando cada vez mais com essa realidade. Produtos para o controlo da 

acne, rosácea, tónicos, água micelar, foram conceitos adicionados ao meu vocabulário 

farmacêutico com mais conhecimento de causa. Dentro destes produtos, os produtos 

solares e para o tratamento da acne seriam aqueles dos quais teria maior conhecimento 

desde a faculdade. No entanto, a aprendizagem era necessária devido às linhas de 

produtos de uma marca e a forma como os produtos se complementavam. Nessa fase, o 

período de back-office foi especialmente útil porque dispunha de maior tempo para analisar 

a documentação dispensada pelas marcas e os próprios produtos e packs.  

 Uma das maiores preocupações seria como estar perante diferentes marcas com 

diferentes produtos embora com aplicações semelhantes. De forma a ultrapassar essa 

questão, desenvolvi um método pessoal que passava por dar a palavra ao cliente. Dessa 

forma, perguntava e tentava entender quais as principais necessidades/preocupações do 

cliente com a sua pele de forma a poder aconselhar melhor. De seguida, questionava 

acerca da marca de preferência do cliente. Muitas vezes era confrontado com uma marca 

preferida ou uma que o cliente já teria na cabeça por ter ouvido falar ou por recomendação 

de amigos/familiares, noutros casos o cliente queixa-se de marcas com as quais não 

obteve resultados anteriormente ou cuja pele não se adaptou da melhor forma. Por último 

poderia entrar ainda o fator preço. Nesse aspeto é sempre complicado e errado tentar 

avaliar o poder de comprar do cliente. Não se deve julgar o cliente nesse aspeto, mas guiar-

se sempre pelas suas preferências relativamente a marcas, aromas ou texturas. A decisão 

afinal estará sempre do lado do cliente e enquanto farmacêutico apenas teremos de 

apresentar soluções e alternativas que possam ir de encontro, dentro do possível, das 

pretensões do cliente. Neste campo, acabei por surpreender-me a mim próprio enquanto 

vendedor pois fui capaz de fazer vendas das mais diversas marcas, desde as 

hipoalergénicas como a La Roche-Posay®, marcas mais tradicionalmente de 

dermocosméticos como Uriage® e Bioderma® ou marcas mais viradas para produtos 

antienvelhecimento como Caudalie®, Nuxe® ou Filorga®. Nesse aspeto vendi, por 

recomendação minha ou por interesse do cliente, marcas mais caras e marcas mais 

baratas de acordo quer com a minha confiança/conhecimento dos produtos quer de acordo 

com as preferências do cliente. Uma venda devidamente informada é um passo para 

assegurar e manter a confiança dos clientes nos colaboradores da farmácia.  
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3.4 Cartão Cliente 

 

 A FP, ao contrário de muitas farmácias não dispõe do cartão das Farmácias 

Portuguesas. Em parceria com uma empresa, desenvolveu o seu próprio cartão de cliente 

para que pudesse controlar e aplicar as suas próprias vantagens e descontos. O cartão é 

aberto a qualquer cliente e pode ser utilizado por qualquer membro do agregado familiar. 

O cartão permite acumular uma % dos valores das compras na farmácia que é diferente 

no caso de se tratarem de MSRM ou outros produtos. Este valor acumulado é depois 

abatido em produtos de IVA a 23% quando o cliente assim o entender.  

 Este tipo de ações acabam por ser bastante importantes para a farmácia no sentido 

de captar novos clientes fidelizando-os. Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer 

diversos cartões novos e de funcionar com o programa informático específico do cartão.  

 

3.5 Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

 
A avaliação de parâmetros bioquímicos não constitui, neste momento uma grande 

fonte de rendimento para a farmácia. No entanto, representa para a comunidade uma 

importante forma de avaliação de alguns indicadores de saúde de forma acessível e 

prática. Assim, o farmacêutico é um dos primeiros profissionais de saúde a poder detetar 

potenciais sinais e poder aconselhar o utente com recomendações úteis para o dia-a-dia. 

Mais do que uma vez surgem na farmácia utentes com queixas ligeiras que pretendem 

medir a pressão arterial ou os valores de glicose sanguínea. Estes dados podem ser 

indicadores de alguma patologia e permitem ao farmacêutico aconselhar o utente de outra 

forma. 

 Na FP as avaliações bioquímicas disponíveis são: 

• Glucose 

• Perfil lipídico (colesterol total; HDL; LDL e triglicerídeos) 

• Ácido úrico 
 
Além destas ainda é possível medir a pressão arterial, o Índice de Massa Corporal e o peso 

do bebé em balança específica para o efeito. As medições bioquímicas são feitas com 

recurso a um equipamento próprio, nomeadamente o Reflotron®Plus dos laboratórios 

Roche© (Anexo I). Este permitia que através da recolha de umas gotas de sangue num 

local próprio nas tiras de teste fosse feita a análise. A sensibilidade do aparelho é 

semelhante à dos aparelhos utilizados em Análises Clínicas. 

 Na FP o protocolo de recolha de sangue está bem descrito no Manual de Boas 

Práticas. Desde a utilização de um gabinete próprio, equipamento de proteção pessoal, à 

desinfeção do local e do dedo a picar. Na recolha do sangue, após a picada, é utilizado um 
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capilar que serve de recipiente intermédio antes de se colocar o sangue nas tiras de teste. 

Estas depois são colocadas no aparelho que reconhece qual o tipo de teste e faz a sua 

leitura. 

No gabinete encontra-se também uma tabela com os valores de referência 

atualizados de forma a poder apoiar o colaborador em determinada situação. Qualquer 

valor que caia fora da zona de referência também deve ser reavaliado e o utente é alertado 

nesse sentido de forma a repetir a análise, no próprio dia ou em dias seguintes. 

 

3.6 Outros Serviços 

 

Além dos serviços habituais de dispensa de medicamentos, a farmácia pretende 

estar na vanguarda e pretende ser um local que os utentes frequentem mais vezes com 

outros propósitos além de levantar medicação. Um dos serviços mais requisitados prende-

se com a parceria efetuada com um nutricionista, que semanalmente, uma ou duas vezes 

faz consultas de nutrição por marcação nas instalações da farmácia. Este serviço tem lista 

de espera e cabe ao pessoal da farmácia gerir as marcações de consulta com a 

colaboração do nutricionista. Nos mesmos moldes a FP também tem à disposição 

consultas de podologia.  

 De forma a inovar perante a concorrência, através de marcação a farmácia também 

tem a hipótese de ser efetuada depilação definitiva e Ecografia 4D, uma inovação que 

permite às grávidas partilhar um momento especial com o seu bebé. 

 Como estagiário tive a função de promover muitas vezes estes serviços no público 

alvo, assim como efetuar marcações e tirar dúvidas acerca do seu funcionamento. 

  

4. Formação 

 

A FP trabalha sempre no sentido de melhorar a oferta dos seus serviços para os 

clientes. Uma das componentes essenciais para a constante evolução prende-se com a 

aprendizagem permanente dos seus colaboradores. Dessa forma existem 3 momentos 

principais de formação: formações internas; formações externas e formações pontuais. 

 As formações internas são agendadas com representantes da marca e podem 

acontecer em qualquer momento. Durante um dia ou manhã, um representante estará 

numa sala para a qual se irão deslocando os colaboradores da farmácia. Normalmente em 

pares ou trios de forma a que haja sempre pessoal disponíveis para atendimento dos 

utentes. Estas formações tendem a ser curtas e funcionam por rotação do pessoal. 

Os assuntos abordados são essencialmente novidades, novas gamas/linhas de produtos 

sendo também a oportunidade para pontualmente rever ou tirar dúvidas acerca de outros 
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produtos da marca. Estas formações destinam-se normalmente a produtos de venda livre 

como dermocosméticos ou então MNSRM porque a sua dispensa passa pelo 

aconselhamento do farmacêutico.  

 As formações externas normalmente implicam uma manhã/tarde inteira ou mesmo 

um dia inteiro. Algumas poderão, no entanto, ser em horário pós-laboral. Organizadas 

pelas marcas em grandes salas para diversas farmácias do concelho ou distrito, são uma 

oportunidade para se apresentarem novidades no caso das formações com duração mais 

curta ou de se fazer uma revisão aos produtos mais importantes da marca ou de 

determinada gama. Algumas destas formações são creditadas na Ordem dos 

Farmacêuticos, funcionam por inscrição do pessoal e devem ser bem geridas de forma a 

que possa haver oportunidade de que todo o pessoal da farmácia tenha acesso. Na FP 

existe uma farmacêutica destacada para expor as diversas formações disponíveis e de 

inscrever os interessados.  

 As formações pontuais são pequenas formações que consistem no passar de 

informação entre os colegas. Normalmente, ou um delegado comercial ou de uma outra 

forma passa informação sobre um produto específico a um colaborador da farmácia e este 

terá depois a missão de a transmitir aos colegas, tratando de os colocar a par de ou uma 

novidade ou uma alteração de embalagem, por exemplo. Estas informações podem 

também estar relacionadas com MSRM no caso de alguma atualização que obrigue a mais 

atenção na farmacovigilância. Assim, caso haja alguma informação nova por parte do 

INFARMED, o farmacêutico deve afixar a informação e se necessário deve pessoalmente 

informar os colegas para tomarem conhecimento. 

 Só assim, conjugando as várias formações, a FP consegue permanentemente ter 

alguém devidamente informado de forma rigorosa relativamente aos seus produtos. Este 

rigor também está dependente da motivação dos próprios colaboradores e durante o 

estágio tive a oportunidade de ver alguns colaboradores a praticarem e testarem os seus 

conhecimentos dos produtos de uma marca de dermocosmética numa aplicação para 

telemóvel. Este tipo de iniciativas também favorece as próprias marcas que acabam por 

dinamizar a aprendizagem.  

 Durante o meu estágio, senti-me bastante valorizado nesse aspeto por parte da 

farmácia no sentido em que tive a oportunidade de aprender bastante sobre 

dermocosmética e MNSRM. Praticamente, todas as semanas existiam momentos de 

formação interna uma ou duas vezes das mais diversas marcas, dando tempo para que 

durante os 4 meses de estágio pudesse apreender imensa informação acerca de 

dispositivos médicos, produtos naturais, entre outros. Também fui nomeado em diversas 

ocasiões para representar a FP em formações externas, quer em período pós-laboral, 

como a Universidade GSK®, que ocorreu em dois momentos com temáticas diferentes, 



19 
 

higiene oral e a dor, respetivamente. Posso destacar em particular, o Curso Geral Uriage, 

uma formação completa de todos os produtos Uriage®, bastante enriquecedora numa fase 

inicial do estágio. Também as formações da Pierre-Fabre®, em duas datas distintas, uma 

com revisão dos principais produtos das várias marcas desta empresa e outra formação 

mais vocacionada para as novidades dos produtos de proteção solar. Semelhante a esta 

também tive a oportunidade de estar presente numa formação da L’Oréal® que também 

estava vocacionada para solares da marca Vichy® e da La Roche-Posay®. O seguinte 

quadro permite resumir as formações externas em que participei: 

 
 

Data Formação Laboratório Nº Horas Local 

22/02/2017 
Curso Geral 

Uriage® 
Uriage® 8 

Hotel Mercure - 
Gaia 

14/03/2017 
Absorvit® e 
Advancis® 

Farmodiética® 4 
Hotel Meliã - 

Braga 

14/03/2017 
Solares e 

Novidades 2017 
Pierre Fabre® 4 

Hotel Meliã - 
Braga 

23/03/2017 
Pierre Fabre 

Consumer Health 
Care 

Pierre Fabre® 4 
Hotel NH 

Collection - Porto 

06/06/2017 Tour 18 Distritos L' Oréal® 4 
Hotel Meliã - 

Braga 

 
  

Uma oportunidade diferente, mas para o qual a farmácia é muitas vezes requisitada 

é para simpósios ou reuniões onde são discutidos alguns temas. Normalmente estes 

encontros estão abertos a vários profissionais de saúde que abordam o tema segundo o 

seu ponto de vista. Tive a oportunidade de estar presente numa reunião organizada pelo 

Grupo Trofa Saúde, durante 4 horas, no Trofa Saúde Hospital Braga Centro acerca de 

Urologia, onde foram abordadas temáticas como hiperplasia benigna da próstata, bexiga 

hiperativa e disfunção eréctil, por exemplo. 

 Todas estas trocas de conhecimento permitem que o farmacêutico se desenvolva 

enquanto profissional e esteja preparado para as mais diversas situações. Para mim 

enquanto estagiário foi das vertentes que mais valorizei pois realmente senti que 

aprofundei os meus conhecimentos nesta área e acho que é uma excelente política para a 

farmácia que permite que os seus colaboradores sejam cada vez melhores e assim, com 

a qualidade do serviço conquistar mais clientes e utentes. 
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5. VALORMED 

 

A VALORMED é uma sociedade composta por várias empresas do setor 

farmacêutico que tem como principal função encerrar o ciclo do medicamento não utilizado 

através de um circuito próprio para a recolha e tratamento destes resíduos. Existe uma 

consciencialização do perigo que os medicamentos podem representar para a saúde 

pública se os seus resíduos forem incorretamente tratados, e da necessidade de gerir o 

fim de vida do medicamento, a VALORMED surge de forma a assegurar a correta 

eliminação destes produtos. Às farmácias são distribuídos contentores que devem ser 

enchidos com medicamentos fora de prazo, fora de uso e embalagens utilizadas. Quando 

cheio, o contentor é selado, pesado e recolhido por um dos distribuidores. Posteriormente, 

todo o conteúdo será alvo de uma triagem e individualmente cada resíduo será tratado da 

forma mais correta.  

 Na FP o contentor VALORMED está num local apenas acessível aos colaboradores 

de forma a que não seja colocado outro lixo por engano. Assim, sempre que um utente se 

dirige à farmácia com medicamentos para o lixo, estes são recolhidos e o utente é 

questionado acerca do conteúdo. É necessário ter cuidado aos produtos que muitos 

utentes pretendem colocar no contentor porque certos produtos como seringas utilizadas 

não podem ser tratados através do VALORMED mas sim outras empresas. Pessoalmente 

fiquei impressionado com a sensibilização da comunidade para esta causa dado que, 

inicialmente, pensava que poderia não ser muita a adesão. No entanto, durante o estágio 

responsabilizei-me por alertar em diversas ocasiões para que os utentes trouxessem os 

seus medicamentos não utilizados ou fora de prazo. 
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Parte II 

 

1. Intervenção nas Redes Sociais 

 
Durante o meu estágio tive a oportunidade de avaliar a FP nos mais diversos 

aspetos e campos. Percebi, no entanto, que apesar da relevância da farmácia na 

comunidade e do espírito jovem da equipa, a comunicação externa não está, na minha 

opinião completamente otimizada. A farmácia está representada em duas redes sociais, o 

Instagram, mais vocacionado para fotografias e o Facebook, a rede social mais conhecida 

e a que permite chegar a um maior número de pessoas. Neste momento obteve mais de 7 

mil gostos, o que representa um alcance de 7 mil pessoas a quem as publicações da 

farmácia podem chegar. No entanto, o feedback alcançado não correspondia ao potencial 

que a farmácia tem em termos de comunicação. Esse alcance pode ser avaliado através 

de “likes” ou visualizações no caso de vídeos; no entanto, na maioria das suas publicações 

o número de likes é abaixo da média, representando uma baixa taxa de resposta. 

Numa altura em que a publicidade digital cresce diariamente, é muito importante 

que a farmácia possa acompanhar e explorar negócio nesses campos. Para isso, no 

entanto, é necessária disponibilidade durante o horário de trabalho que nem sempre é 

possível dispensar em função do elevado número de utentes. Como estagiário demonstrei 

sempre disponibilidade para poder ajudar a farmácia nessa área a farmácia em função dos 

meus conhecimentos. 

Uma das tarefas que achei importante para ajudar nas redes sociais era a existência 

de um telemóvel na farmácia devidamente equipado com câmara fotográfica e com as 

aplicações instaladas. Devido à espontaneidade dos momentos, é importante ter uma 

ferramenta a captar o momento e partilhar com os seguidores. Com o telemóvel é também 

possível partilhar outro conteúdo que não apenas fotografias ou imagens, mas gifs ou 

vídeos. Essa tarefa foi cumprida reaproveitando um telemóvel que serviria para outras 

tarefas. 

 

1.1 Cartaz Papillon®  

 

Uma das tarefas que favorece a comunicação é a criação de imagens apelativas ao 

público-alvo de forma a que se conectem e possam mais facilmente causar impacto. A 

partir da premissa da dinamização para o Dia do Pai da marca Papillon, tentei, de forma 

voluntária e espontânea, ajudar a desenvolver um convite/cartaz para publicar no 

Facebook e expôr na farmácia. A marca está especializada em produtos masculinos para 

barba, rosto e cabelo e além das farmácias tem uma forte presença em barbearias. Em 



22 
 

conjunto com uma colega da farmácia, utilizando uma imagem disponível de um homem 

que correspondia aos padrões da marca, desenvolvemos então um cartaz (Anexo II). 

O cartaz foi então publicado na página do Facebook (Anexo III) e o evento acabou 

por se tornar um sucesso, tendo esgotado o stock. Pessoalmente, gostei de realizar este 

cartaz porque pude aprender a manipular imagens de forma que não conhecia, sendo que 

nesse aspeto também pude partilhar alguns dos meus conhecimentos. Ter disponível o 

material promocional da marca também é uma ferramenta muito importante, porque ainda 

que seja original, as imagens selecionadas e o tipo de comunicação deve corresponder ao 

da marca que se está a promover de forma a chamar a atenção do público correto. 

 

1.2 Vídeo-montagem da Decoração de Páscoa 

 

No período da Páscoa tive a oportunidade de apostar num vídeo-montagem (Anexo 

IV) com diversas fotos do interior da farmácia, o que não era tão habitual na página da 

farmácia. Essa iniciativa acabou por chamar a atenção dos seguidores da página, tendo 

um alcance superior a 300 visualizações e quase 20 likes, o que para uma publicação 

simples que apenas destacava a decoração festiva da farmácia é bastante satisfatório. A 

técnica de vídeo-montagens foi repetida posteriormente pelas pessoas responsáveis da 

página tendo novamente bastante sucesso.   

O link para aceder à publicação é o seguinte:  

https://www.facebook.com/farmapipa/videos/689066577967385/  

 

2. Rastreio Cardiovascular 

 

A FP devido à sua localização está perfeitamente enquadrada em diversas 

oportunidades de negócio através de parcerias com as empresas vizinhas. Nessa lógica, 

uma grande multinacional, a Leroy Merlin abordou a farmácia nesse sentido.  

Um dos âmbitos da parceria envolveu um rastreio cardiovascular aos funcionários 

da empresa, que se estimava em cerca de 130.  

Para a realização do rastreio, eu fui o colaborador destacado para organizar, 

preparar e concretizar o rastreio. Com o apoio da farmacêutica responsável pelos 

parâmetros bioquímicos, tratámos de arranjar todo o material necessário ao rastreio. O 

rastreio envolvia medição da glicémia, colesterolémia, perímetro abdominal e pesagem. 

 No entanto, ao nível dos equipamentos era necessário arranjar uma alternativa mais 

portátil para poderem ser transportados para as instalações da empresa. Nesse âmbito, foi 

necessário arranjar os aparelhos de rastreio mais comuns, mais pequenos e semelhantes 

aqueles que muitos utentes têm em casa.   

https://www.facebook.com/farmapipa/videos/689066577967385/
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 O restante material necessário foi mais fácil de arranjar, nomeadamente, algodão, 

lancetas, balança, fita métrica. Adicionalmente também foi possível obter através do 

patrocínio de uma marca de suplementação, alguns flyers com informações acerca dos 

perigos da concentração elevada do colesterol.  

 Outro dos pontos importantes na parceria, passava por fidelizar os funcionários da 

Leroy Merlin através do cartão cliente da farmácia com condições mais vantajosas. Era da 

responsabilidade de quem efetuava o rastreio o preenchimento da ficha de adesão. 

 O rastreio decorreu ao longo de 3 manhãs, nomeadamente 2, 3 e 4 de Maio de 

forma a cobrir o maior número de turnos possíveis. Os funcionários foram alertados da 

minha presença e do rastreio e sensibilizados para a necessidade de virem fazer os testes 

em jejum. Foi-nos disponibilizada uma sala onde pudemos arrumar o material e montar 

uma bancada para poder fazer o rastreio. Em simultâneo, na mesma sala, decorreu um 

rastreio ocular através de uma oculista. 

 O balanço foi positivo porque foram feitos muitos cartões de cliente novos, 

proporcionando novos potenciais clientes para a farmácia. A nível experimental, ainda que 

tenha efetuado bastantes testes na farmácia, este processo exigia um rigor acrescido 

devido à necessidade de não atrasar os funcionários que durante o seu período de pausa 

se deslocavam à sala de testes. A nível de resultados, na sua maioria as pessoas 

apresentavam-se saudáveis, algumas pessoas tinham um perímetro abdominal e peso 

acima do recomendável e outras apresentavam casos de tensão arterial elevada que 

recomendam alterações do estilo de vida e uma outra análise.  

 
3. Cartão Saúde 

 

Na sequência do rastreio cardiovascular, surgiu a necessidade de fazer um upgrade 

e update ao cartão que se utiliza para registar os resultados dos parâmetros bioquímicos. 

Durante o meu estágio, a solução utilizada consistia numa fotocópia genérica, sem menção 

ao logótipo, num formato de tabela simples (Anexo V). Tal prática era contraditória com o 

espírito e imagem da FP, que possuía sempre identificação e os contactos no seu material 

próprio como os sacos de plástico e sacos térmicos assim como no cartão de cliente. Como 

tal disponibilizei-me para desenvolver um cartão que fosse útil para a farmácia e 

correspondesse à sua imagem. Requisitei o acesso ao tipo de letra correto e ao logótipo 

da farmácia e desenvolvi um cartão que pudesse agradar e substituir a tabela utilizada até 

então. 

 Alguns critérios teriam, no entanto, de ser seguidos; ao invés do que acontecia na 

tabela utilizada, achei essencial inserir uma coluna com a hora pois algumas 

determinações podem ser influenciadas pelo momento do dia. Outro fator importante era 
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que mencionasse os outros serviços que a farmácia dispõe e os contactos. Uma coisa que 

adicionei e que foi elogiada foi um local próprio para escrever o número do cartão de cliente 

que por vezes é esquecido e assim é mais um local onde esse número consta. No entanto, 

tive que desenvolver várias versões de modo a que pudesse agradar a toda a equipa, quer 

em termos práticos quer em termos estéticos (Anexo VI). 

O template escolhido (Anexo VII), foi a opção que fosse mais simples e prático para 

ser preenchido pelos colaboradores que fizessem os testes e consiste num cartão dobrável 

com identificação do utente na parte frontal, contactos da farmácia e promoção dos 

serviços na parte traseira e a tabela para preenchimento no interior do cartão. 
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Anexos 

 
Anexo I – Reflotron®Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II – Convite Papillon® 
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Anexo III -  Publicação do cartaz/convite Papillon® na página da Farmácia Pipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo IV – Publicação da vídeo-montagem da decoração de Páscoa 
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Anexo V – Folha utilizada para registo dos parâmetros bioquímicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VI – Versões intermédidas do Cartão Saúde 
 
(Exterior) 
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(Interior) 
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Anexo VII – versão final do “Cartão Saúde” 
 
(Exterior) 
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(Interior) 
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Resumo 

O presente relatório tem como propósito descrever o estágio profissionalizante em 

farmácia hospitalar que decorreu no Hospital de Braga durante 2 meses. 

Este estágio permitiu compreender como o farmacêutico está integrado no 

ambiente hospitalar e quais as funções que assume, sendo as mais variadas ao longo de 

todo o circuito do medicamento. O objetivo final é sempre garantir a segurança, qualidade 

e eficácia, desde o momento da receção até ao momento da administração/dispensa.  

Ao contrário do relatório de farmácia comunitária, este apenas tem uma parte, onde 

estão descritas todas as atividades realizadas pelos serviços farmacêuticos do Hospital de 

Braga. 
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Introdução 

  

 O Hospital de Braga (HB) surge fruto de uma parceria público-privada entre a 

Administração Regional de Saúde Norte (ARS) com o grupo José de Mello Saúde (JMS) 

em 2011 como substituto do antigo Hospital S. Marcos. Com uma capacidade de 

internamento de 705 camas, o HB tem à disposição unidades segmentadas para facilitar 

um atendimento mais personalizado em função das necessidades. Assente numa visão, 

missão e valores bem definidos, o HB pretende ser uma referência a nível nacional no que 

compete à qualidade dos serviços prestados aliada a um equilíbrio financeiro. Dada a sua 

proximidade geográfica à Universidade do Minho, o HB permite também ser uma fonte de 

inovação e de ensino académico. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF), na responsabilidade da Drª. Ana Plácido, Diretora 

Técnica, constituem um serviço autónomo científica e tecnicamente que tem como principal 

foco o bem-estar do utente. Para isso, os SF asseguram o correto circuito do medicamento 

de forma a garantir a qualidade, segurança e eficácia quer no seu armazenamento, 

distribuição e administração/dispensa quer na sua gestão económica.  

As principais áreas de intervenção farmacêutica no HB resumem-se então nos 

seguintes pontos:  

 

• Distribuição de Medicamentos em regime de Ambulatório 

• Distribuição de Medicamentos em regime de Internamento 

• Distribuição de Medicamentos em regime de Hospital de Dia  

• Distribuição de Medicamentos em regime de Consulta Externa 

• Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

• Preparação de formas farmacêuticas estéreis 

• Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho 

• Ensino e Investigação 

• Gestão 
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1. Distribuição Clássica 

 

 Os SF do HB seguem um modelo de reposição de stocks dos diferentes serviços 

clínicos (SC) denominado distribuição clássica (DC). Este modelo engloba 5 métodos 

diferentes: pedidos semanais, armazém avançado (AA), reposição por contagem manual, 

reposição por Kanban®, e Pyxis®. 

 

1.1 Pedidos semanais 

 

 Baseia-se num pedido informático feito pelos enfermeiros responsáveis (ER) de 

cada SC em que ainda não está implementado o AA. Serve para reposição dos stocks 

existentes, quer para consultas quer para internamentos, num dia ou mais já pré-definidos 

entre esses SC e os SF para a reposição dos stocks. Os SF e esses mesmos SC também 

estipularam um stock quantitativo e qualitativo, com base nas necessidades de cada 

serviço e na periocidade com que são realizados e entregues. É a partir deste stock que 

os pedidos são feitos pelo ER e posteriormente validados pelo farmacêutico responsável 

(FR). 

 

1.1.1 Instalações e equipamento 

 

 Para auxílio da DC, os SF possuem uma sala destinada à colocação dos pedidos 

semanais já preparados ou em preparação, aguardando entrega. Esta sala possui 

bancadas e estantes de apoio e tem boa iluminação e ventilação, para além de ter a 

temperatura e humidade controladas. Os assistentes operacionais (AO) possuem ainda um 

PDA para a realização do débito imediato, ou seja, indicação da saída do produto e da sua 

baixa no stock do armazém dos SF. 

 

1.1.2 Procedimento 

 

 Os pedidos têm de ser realizados até às 13h do dia anterior ao pré-definido para a 

reposição de stocks pelo ER. As quantidades e os produtos a constarem nos pedidos 

devem estar de acordo com o stock pré-definido, sendo posteriormente validado pelo FR 

que confirma se o pedido está ou não conforme. Ainda no dia do pedido e após validação, 

o FR coloca o número do pedido no quadro da DC (Anexo I), para que o AO responsável 

pela preparação do pedido saiba que este foi validado e possa fazer o picking da 

medicação integrante do pedido, com exceção de todos os soros, produtos de frio e 

produtos de nutrição. No dia seguinte, o AO responsável pela entrega do pedido tem de 
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fazer o picking destes produtos e entregar tudo no SC destinado e assinar e datar a folha 

de débito. Estas caixas de plástico são colocadas nas bancadas da sala de apoio à DC 

anteriormente descrita, aguardando a entrega do pedido. Aquando a entrega do pedido, o 

ER confere e armazena a medicação, assinando e datando também a folha de débito. 

 

1.1.3 Pedidos urgentes 

 

 Os pedidos urgentes acontecem quando o consumo de um ou mais medicamentos 

supera os gastos previstos do pedido semanal ou o stock do SC não é suficiente naquele 

momento. Estes pedidos são feitos informaticamente até às 13h para serem entregues 

ainda no próprio dia. Aquando a receção informática do pedido, o FR faz a sua validação 

de acordo com as mesmas regras que as dos pedidos semanais, apontando o número do 

pedido na parte “Pedidos Urgentes” do quadro da DC. A seguir, o AO destacado procede 

ao picking dos produtos com o PDA e coloca a caixa na mesa destinada aos pedidos 

urgentes, devidamente identificada e com a folha de débito assinada e datada, para depois 

colocar um íman no quadro de entrega dos pedidos urgentes no piso do SC requisitante. 

Estes ímanes têm três cores diferentes que indicam qual o caráter de urgência do pedido: 

branco representa produtos pendentes para juntar ao pedido semanal; verde é para 

produtos que devem ser entregues assim que possível; e vermelho para entregas muito 

urgentes. Assim que o pedido é entregue no SC, o ER confere os produtos e assina e data 

a folha de débito, que são arquivadas durante uma semana. 

 

1.1.4 Medicamentos extra stock de serviços de internamento sem dose unitária 

 

 Os serviços de internamento que não pertencem ao circuito de distribuição de dose 

unitária (DU) são diariamente validados pelo FR que envia a medicação que não faz parte 

do stock do SC. O FR prepara a medicação, identificando o nome do doente, a cama e a 

medicação enviada (medicamento e posologia). 

 

1.1.5 Medicamentos extra formulário para os serviços de consulta externa 

 

 Sempre que haja necessidade de alteração do stock vigente ou de um medicamento 

que não pertence ao formulário hospitalar nacional do medicamento (FHNM), é necessário 

que se realize um “Pedido de autorização de dispensa de Medicamento em Regime de 

Ambulatório pelos Serviços Farmacêuticos” à comissão de farmácia e terapêutica do HB. 

Quando é aprovado, faz-se um registo num ficheiro em Excel com a designação 

“Agendamentos” que contém nome e número do processo do doente; o medicamento, o 
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seu código, a quantidade e posologia; o serviço; data e local da sessão; se foi fornecido, a 

data de envio e o FR pelo envio; e ainda o débito ao doente. Este ficheiro é constantemente 

atualizado e inserido numa pasta partilhada dos SF designada “Distribuição Clássica”, 

servindo para uma melhor organização do FR e da medicação enviada para os SC.  

 Se forem produtos agendados para consultas por um doente específico, estes são 

enviados no dia anterior à consulta, mas debitados ao doente apenas no dia da sessão. A 

dispensa da medicação é acompanhada de um impresso com o nome e o número do 

processo do doente. Depois de preparados, os medicamentos são colocados na mesa dos 

pedidos urgentes, sendo entregues pelo AO responsável ao ER, e este último confere a 

entrega e assina e data a folha de entrega. 

 

1.2 Armazéns Avançados 

 

 O AA é o stock dos produtos farmacêuticos nas Farmácias Satélites dos SC, sendo 

parte integrante do stock dos SF e pode ser consultado e movimentado física e 

informaticamente. É um método de reposição de stocks que utiliza o registo de consumo 

do utente feito pela equipa de enfermagem do SC. Este registo de consumo do utente serve 

para que o stock informático seja permanentemente atualizado, por isso só há consumo do 

stock quando há administração ao doente. 

 Tal como nos SC sem AA, os SC com AA têm valores de stock máximo/ideal pré-

definidos para cada produto farmacêutico, pelo que o pedido de reposição de stocks é 

gerado com base nos registos de consumo. Contudo, a diferença reside no fato de os SF 

poderem verificar todas as localizações de todos os produtos existentes no HB e poderem 

fazer transferências de stock entre os diversos armazéns. 

 

1.3 Reposição por Kanban®  

 

A Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) utiliza o sistema dos 

cartões de Kanban® para reposição de stocks. As quantidades máximas e mínimas de 

cada medicamento são definidas de acordo com os históricos de consumo, tipos de 

prescrição, frequência da reposição e são acordadas entre os responsáveis do SC e dos 

SF. O FR pela UCIN valida todas as prescrições e a medicação que não faça parte do 

stock é enviada por doente. 

Com a frequência de 3x por semana, 3ª e 5ª feiras e sábados, um AO dirige-se ao 

SC e encarrega-se de contar manualmente o stock físico existente dos medicamentos cujo 

stock já atingiu o cartão Kanban®, registando no PDA. Através da diferença entre o stock 
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existente no SC e o stock máximo previsto, a requisição é efetuada para reposição até aos 

valores máximos previstos. 

 

1.4 Reposição por Pyxis®   

 

A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) tem um AA cujo 

funcionamento é auxiliado pela existência de um armazém inteligente de distribuição de 

medicamentos – Pyxis®.  

Este é constituído por: 

- Estação do Sistema Pyxis® Medstation® 3500 – Existente na UCIP 

- Consola do Sistema Pyxis® Medstation® - Existente nos SF. 

À exceção dos gases medicinais, medicamentos sujeitos a legislação restritiva, 

injetáveis de grande volume, nutrição entérica, medicamentos de frio, material de penso, 

antisséticos e desinfetantes, todos os restantes medicamentos da UCIP estão 

armazenados e são distribuídos pelo Pyxis®. 

A definição do stock dos medicamentos na UCIP é efetuada de acordo com o 

histórico de consumos, tipos de prescrição, stock de segurança e periodicidade de 

reposição e é acordada entre o FR, o Enfermeiro Chefe (EC) e o Diretor de Serviço da 

UCIP. No caso dos medicamentos geridos pelo Pyxis®:  

- stock máximo dos medicamentos é capaz de satisfazer as necessidades da UCIP para 3 

dias.  

- stock mínimo representa o valor a partir do qual existe a necessidade de reposição, 

designado de “stock de segurança” de forma a cobrir o período em que os SF estão 

encerrados. 

A reposição do Pyxis® é da responsabilidade dos SF e é feita à 2ª e 6ª feira para 

os stocks máximos definidos para todos os medicamentos e à 4ª feira para todos os 

medicamentos que apresentem stock abaixo do mínimo. A gestão dos produtos a repor é 

feita a partir da consola de apoio ao Pyxis® existente nos SF de onde se emite 

automaticamente, nos dias e horas parametrizados, uma listagem de reposições e 

movimentos. A reposição dos restantes produtos é efetuada semanalmente à segunda-

feira mediante pedido informático realizado pelo ER. Mensalmente cabe ao FR extrair uma 

listagem com todos os medicamentos que constam no Pyxis® cuja validade expira nos 2 

meses seguintes. Estes medicamentos passam depois ao encargo do FR pela Gestão dos 

Prazos de Validade. 

 

1.5 Reposição por contagem manual 
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A reposição dos stocks do bloco operatório (BO) e da urgência é feita através da 

contagem manual do stock existente, em dias previamente estabelecidos, a partir da qual 

é gerado um pedido com as quantidades suficientes para se repor os níveis pré-acordados 

entre estes serviços e os SF. 

 

1.5.1 Bloco operatório 

 

Este serviço é composto por vários locais para armazenagem de medicamentos. O 

AO efetua a contagem do stock existente com auxílio de um PDA, gerando um pedido 

informático de reposição de stock. Após aprovação e preparação do pedido pelo FR, o AO 

faz o transporte e arruma os medicamentos nos respetivos armários. Esta contagem ocorre 

três vezes por semana (segundas de manhã, terças e quintas de tarde) e a reposição 

outras três (segundas e quartas de manhã e sextas de tarde). 

Devido à possibilidade de necessidade urgente durante a cirurgia, o BO possui em 

stock vários medicamentos extra-formulário. Para que seja feita a sua reposição, o médico 

prescritor terá que enviar para os SF a justificação de utilização de extra-formulário. Os 

produtos não incluídos neste stock, mas que necessitem de extra-formulário, têm de seguir 

esta via para puderem ser fornecidos. 

Há ainda medicamentos que são usados nas cirurgias agendadas, sendo 

fornecidos nos dias dessas mesmas cirurgias ou no dia anterior se a hora da cirurgia assim 

o exigir. As preparações intraoculares de Bevacizumab, Aflibercept e Mitomicina são 

exemplos de medicamentos fornecidos por doente ao BO aquando cirurgia agendada. 

O Decreto-Lei nº 75/2013, de 4 de junho “estabelece as condições e os requisitos 

para que os estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde, públicos e 

privados, independentemente da sua natureza jurídica, dispensem medicamentos para 

tratamento no período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório.”, de maneira 

a garantir uma “cirurgia de ambulatório mais segura e eficaz, bem como mais racional do 

ponto de vista económico.”. Para tal, o HB dispõe de 6 kits: A 2 e 3 dias (com 12 e 18 

comprimidos de paracetamol 500 mg, respetivamente); B 2 e 3 dias (com 6 e 9 comprimidos 

de ibuprofeno 400mg, respetivamente); e C 2 e 3 dias (com 6 e 9 cápsulas de Tramadol 

50mg, respetivamente, e ambos com 1 comprimido de Ondansetrom 8mg para uso em 

SOS).  

 

1.5.2 Serviço de Urgência 

 
O Serviço de Urgência do HB possui uma farmácia satélite com armários para a 

medicação, estante para injetáveis de grande volume e frigorífico para produtos que 
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necessitem. O stock desta farmácia é usado para abastecer as várias divisões deste SC. 

Contudo, a Urgência Pediátrica também dispõe de uma farmácia satélite para abastecer o 

Balcão Pediátrico e a Unidade Decisão Clínica Pediátrica. Após a contagem manual do 

AO, o FR valida as quantidades a enviar para o SC, repondo estes stocks, e validam a 

medicação por dose unitária da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos, enviando para 

esta divisão os medicamentos que não façam parte do stock da farmácia satélite e os que 

precisem de extra-formulário. 

A contagem e reposição é feita da mesma forma que no BO, possuindo inclusive o 

mesmo sistema para alguns medicamentos extra-formulário como, por exemplo, 

antiretrovíricos.  

 

1.6 Psicotrópicos e estupefacientes 

 

 Os psicotrópicos e estupefacientes fazem parte de um grupo de medicamentos 

sujeitos a legislação restritiva sujeitos a pedido de Autorização de Utilização Especial 

(AUE), de acordo com a legislação vigente – Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro, 

Decreto – Regulamentar de nº61/94, de 12 de outubro e Portaria nºº981/98, de 8 de junho. 

 No caso do Decreto-Lei nº15/93, de 22 de Janeiro, este define quais as substâncias 

estupefacientes e psicotrópicos sujeitos a controlo. 

 Dada a condição e características destes medicamentos é necessário aplicar um 

circuito especial quer para aquisição, quer armazenamento e distribuição pelos diferentes 

serviços clínicos. 

 

1.6.1 Aquisição  

 

 A aquisição deste tipo de medicação é feita de acordo com a legislação em vigor e 

é efetuada através do envio da nota de encomenda e de um anexo VII – Modelo nº 1506 

(Anexo II) devidamente preenchido e assinado pelo FR e carimbado pelos SF. 

 A cada ano civil inicia-se uma nova numeração destes anexos de forma sequencial 

nos SF. Posteriormente é enviado aos laboratórios fornecedores por correio juntamente 

com a nota de encomenda e em duplicado para que seja preenchido pelo Diretor Técnico 

do mesmo. O original é devolvido pela mesma via aos SF para arquivo ao contrário do 

duplicado que não chega a ser devolvido e é arquivado no laboratório fornecedor respetivo. 

 A gestão de stocks segue igualmente o método Kanban®. Quando o número de 

unidades disponíveis nos SF chega ao cartão Kanban® o farmacêutico responsável 

informa o Assistente Técnico (AT) por correio eletrónico para que este efetue a nota de 

encomenda de forma a repor o stock para os níveis máximos inscritos no cartão Kanban®.  
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1.6.2 Receção 

 

 É da responsabilidade do AO a abertura e conferência das encomendas que 

passam por fazer uma triagem das mesmas de modo a dar prioridade à conferência e 

arrumação dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. Posteriormente, tira uma 

cópia da guia de remessa/fatura e coloca o produto juntamente com o anexo VII 

devidamente preenchido no armazém próprio destas substâncias para que o FR proceda 

à conferência e registos de entrada e arquivo dos documentos. Cabe ao AT dar entrada 

informática do produto. 

 

1.6.3 Armazenamento 

 
 Nos SF o armazenamento é feito numa sala individualizada para o efeito com 

acesso restringido a pessoal autorizado através de um sistema de leitura magnética do 

cartão de identificação. Contém 3 cofres que armazenam os medicamentos dispostos por 

ordem alfabética de DCI e devidamente identificados. 

 Nos SC o armazenamento é feito em cofre com fechadura de segurança que se 

localiza na farmácia satélite. As chaves encontram-se guardadas e ao cuidado de um ER. 

 

1.6.4 Distribuição 

 
 Cada SC tem um stock previamente acordado entre a Direção do Serviço e a 

Direção dos SF. Está arquivada nos SF a relação do stock existente em cada SC. Quando 

ocorre uma prescrição deste tipo de substâncias o enfermeiro recorre ao stock existente 

no SC respetivo e administra o fármaco registando a informação informaticamente e em 

papel, no Anexo X – Modelo nº 1509 da INCM (Anexo III). O Anexo X não pode conter 

rasuras e os campos devem ser preenchidos pela pessoa responsável de acordo com a 

seguinte imagem: 

 Depois de preenchido é enviado para os SF onde o FR verifica a conformidade dos 

registos e requisitos, assina e data o impresso, faz a dispensa do medicamento e regista a 

quantidade dispensada, permitindo, assim, a reposição dos stocks em todos os SC. É da 

responsabilidade do FR dar baixa do produto informaticamente e comparar os valores de 

stocks informáticos com os valores de stock reais no cofre.  

 Quando há necessidade de ajustar estes stocks dos SC previamente acordados, é 

feita uma requisição com o Anexo X pelo enfermeiro chefe com a referida alteração e com 

o motivo da mesma, após um acordo entre os SF e SC. 
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 Nos casos em que é necessário a administração de um estupefaciente ou 

psicotrópico que não faz parte do stock do SC em que foi prescrito ou que esteja numa 

quantidade inferior à necessária, é feito um pedido de constituição de um stock temporário 

aos SF. Esse pedido ocorre através do preenchimento do Anexo X (Modelo nº 1509 da 

INCM) pelo ER do SC seguindo as regras descritas anteriormente. Os stocks temporários 

que forem constituídos são registados com a data de criação, o produto e a sua quantidade 

nos SF. Aquando a devolução desse mesmo stock, devido à alta do paciente ou à 

suspensão da terapêutica, um novo Anexo X é preenchido, indicando que se trata dessa 

mesma devolução, e os SF registam a data de devolução. 

 O stock de metadona é uma exceção, porque o HB segue o programa de 

distribuição deste produto da responsabilidade da ARS, mais propriamente do 

departamento Centro de Respostas Integradas (CRI), havendo um protocolo com o Centro 

de Acolhimento Temporário. Este acordo faz com que o stock de metadona seja 

gratuitamente fornecido pelo CRI. 

 

1.6.5 Arquivo da documentação 

 
 Todos os documentos referentes à distribuição dos estupefacientes e psicotrópicos 

são arquivados e conservados adequadamente pelo FR durante 3 anos. Estes documentos 

incluem os Anexos VII e X e as cópias das faturas ou guias de remessa da aquisição. 

 

1.6.6 Inutilização/Destruição 

 

 A inutilização destes medicamentos pode ocorrer devido a quebra ou expiração do 

prazo de validade. O primeiro caso tem de ser realizado na presença de uma testemunha 

e registado no Anexo X, assinado e datado pelo profissional que efetua a inutilização e a 

testemunha. No segundo, é necessária a comunicação ao INFARMED que avisa se há ou 

não necessidade do mesmo se representar presencialmente, sendo definida uma data e 

um local onde o FR procede à inutilização do fármaco e elabora um auto de destruição que 

é enviado ao INFARMED. 

 O procedimento de inutilização segue o tratamento de resíduos do tipo IV, ou seja, 

incineração obrigatória. 

 

1.6.7 Auditorias aos stocks dos Serviços Clínicos 

 
 Os stocks dos SC são revistos trimestralmente quanto à quantidade de cada 

medicamento e os seus prazos de validade. Um relatório final é preenchido e assinado pelo 

FR e o enfermeiro chefe e fica arquivado nos SF. 
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1.7 Gases Medicinais 

 

São considerados gases medicinais todos os gases que preencham as definições 

de medicamento ou dispositivo médico, de acordo com o artigo 149º do Decreto-Lei nº 

176/2006, de 30 de Agosto. Dos gases que constam no stock do HB, são considerados 

medicamentos: oxigénio, ar medicinal (N2+O2), protóxido de azoto e óxido nítrico. Dos 

considerados dispositivos médicos constam no HB: azoto líquido, árgon, dióxido de 

carbono, hélio, mistura de CO2 + He + O2, hexafluoreto de enxofre, hexafluoretano, 

octafluorpropano.  

Consoante o volume de gás estes podem ser armazenados quer em cilindros ou 

garrafas quer em recipientes criogénicos. Os primeiros caracterizam-se por serem 

transportáveis, pressurizados e com algumas características obrigatórias: rótulo com 

devida identificação onde deve constar toda a informação acerca dos riscos, medidas 

preventivas e instruções em caso de acidente; simbologia internacionalmente reconhecida; 

devem ser constituídos por alumínio ou aço no caso de maiores volumes; o seu corpo 

deverá ser branco, no entanto, a ogiva deverá ter uma cor específica para o tipo de gás 

acondicionado, no caso de misturas de gases a ogiva será pintada com faixas de acordo 

com cada gás componente da mistura (Anexo IV). Os reservatórios criogénicos podem ser 

fixos (tanques) ou móveis (cisternas) e contêm gases criogénicos ou liquefeitos a 

temperaturas muito baixas (Anexo V). 

 

1.7.1 Encomendas 

 

A encomenda e distribuição de todos os gases é da responsabilidade do FR. No 

caso dos cilindros a encomenda é feita via correio eletrónico e são efetuadas em dias 

previamente definidos, 4ª feira para entregar à 5ª feira e à 6ª feira para entregar à 2ª feira. 

No dia respetivo, o AO responsável por contagem das garrafas cheias e vazias preenche 

um impresso e entrega-o ao FR que avalia a quantidade a encomendar e envia ao AT para 

que este proceda à encomenda. No caso particular das garrafas das rampas, a equipa do 

Serviço de Eletromedicina responsável pela manutenção e troca destas garrafas informa 

os SF para que se efetue a encomenda de reposição do stock das rampas. Por outro lado, 

relativamente aos recipientes criogénicos, diariamente um AO efetua um controlo dos 

níveis e avalia a existência de alarmes ativos. O pedido de enchimento dos recipientes 

criogénicos é efetuado assim que o nível destes esteja perto dos 50%.  
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1.7.2 Armazenamento 

 

O armazenamento dos gases medicinais segue os requisitos descritos nos 

documentos Anexo 6 (GMP), Deliberação nº56/CD/2008 e Norma ISSO 7396-1:2007 e dos 

quais constam:  

- Zonas de armazenamento ordenadas de acordo com o tipo de gás, capacidade de 

cilindro, se está vazio ou cheio, em situação de recolha, devolução ou quarentena; 

- Os cilindros estão armazenados verticalmente; 

- Existem agentes extintores compatíveis com os gases armazenados; 

- Os reservatórios criogénicos estão situados ao ar livre; protegidos por uma rede metálica 

e com acesso restrito 

- O pavimento circundante ao depósito e zona de abastecimento é isento de asfalto e 

produtos betuminosos. 

Nos SC, as garrafas encontram-se armazenadas numa sala de acesso restrito, 

verticalmente e presas à parede e cumprindo as normas relativas ao armazenamento. 

 

1.7.3 Distribuição 

 

O sistema de distribuição foi estruturado de forma a existir sempre 3 fontes de 

fornecimento: 

- fonte principal; 

- fonte de reserva; 

- fonte de emergência. 

De acordo com a tabela 1, podemos analisar as diferentes fontes para 

abastecimento dos gases medicinais. 
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Os principais gases medicinais habitualmente fornecidos circulam num circuito 

fechado constituído por canalizações de cobre, reguladores de pressão e caudalímetros 

desde a central de gases até aos diferentes SC. No caso das garrafas estas circulam da 

mesma forma que os medicamentos: após requisição por parte dos SC, no caso de 

consumo esporádico, ou por níveis em SC cujo consumo seja mais regular. A reposição 

dá-se por substituição de garrafas vazias por garrafas cheias. 

 

1.8 Hemoderivados 

 

Os medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano, são medicamentos 

biológicos à base de proteínas plasmáticas com interesse terapêutico obtidas através de 

dadores sãos. Fazem parte desta classe os fatores de coagulação, a albumina e as 

imunoglobulinas. Os medicamentos derivados do plasma humano encontram-se sujeitos, 

tal como os estupefacientes, a legislação própria de acordo com o Despacho nº 

28356/2008, de 13 de outubro e Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro, 2ª 

série nos quais se pode identificar dador e recetor destes medicamentos de forma a 

assegurar a qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade. Dessa forma, a nível 

Tabela 1 – Fontes para abastecimento dos diferentes gases medicinais presentes no Hospital 

de Braga 
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hospitalar, o Despacho nº11 291/97, do Secretário de Estado da Saúde de 27 de outubro, 

publicado no Diário da República, 2ª série, nº267, de 18 de novembro de 1997, estabeleceu 

um procedimento uniforme para registos de requisição clínica, administração e 

distribuição/reposição por parte dos SF. 

 

1.8.1 Aquisição, receção e armazenamento 

 

No HB, a aquisição destes medicamentos é gerida através do método Kanban® e 

da responsabilidade do FR. No caso do plasma humano, devido à sua especificidade e 

condições de conservação (gelo seco), é armazenado apenas no serviço de 

Imunohemoterapia. Na receção dá-se prioridade a estas substâncias e a encomenda vem 

acompanhada de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), emitido pelo 

INFARMED que é entregue ao FR para arquivo. O seu armazenamento nos SF realiza-se 

da mesma forma que os estupefacientes e psicotrópicos e nos SC que necessitam há um 

stock previamente definido aprovado por esse SC, pelos SF e pela Direção Clínica.  

 

1.8.2 Distribuição 

 

A distribuição dos medicamentos derivados do plasma humano é feita em resposta 

a uma prescrição médica individualizada cujo ato de requisição e distribuição está sujeito 

a um rigoroso controlo. Para isso é utilizado um impresso próprio (Modelo n.º 1804) 

constituído por duas vias, uma via para arquivo nos SF (anexo VI) e uma outra para arquivo 

no processo clínico do doente (anexo VII). O mesmo tipo de gestão relativo ao plasma 

fresco congelado inativo pode excecionalmente ser feito pelo serviço de 

Imunohemoterapia.  

É da responsabilidade dos SF dar resposta às necessidades de tratamento do 

Hospital de Dia Médico, Oncológico e Pediátrico. Os tratamentos com hemoderivados são 

previamente agendados e semanalmente as prescrições médicas são enviadas aos SF 

para que sejam preparadas e distribuídas. 

Semestralmente, são efetuadas auditorias ao stock de cada SC, qualitativa e 

quantitativamente. São também efetuadas auditorias ao consumo destes medicamentos, 

através da análise da “Via Serviço” arquivada no processo clínico de cada doente. 

 
2. Preparação de formas farmacêuticas 

 

2.1 Não estéreis 
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 A manipulação de medicamentos nos hospitais é importante para garantir que 

necessidades específicas de alguns doentes são asseguradas, em termos de dosagem e 

forma farmacêutica. Alguns têm elevada rotação, constatado por análise de consumos, 

pelo que a sua preparação é agendada de maneira a não haver necessidade de vários 

momentos de preparação ao longo dia, sendo posteriormente encaminhados para doentes 

com “necessidades específicas”. 

Estas preparações são reguladas pelos Decretos-Lei nº 90/2004 de 20 de abril e nº 

95/2004 de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, através da introdução 

das “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia 

de Oficina e Hospitalar” com o objetivo que as preparações tenham a garantia de 

qualidade, segurança e eficácia. Definem ainda que é da responsabilidade de um 

farmacêutico supervisionar todo o procedimento galénico, sendo que a execução das 

preparações galénicas é realizada apenas por pessoal com formação específica e com 

conhecimento das normas de higiene e limpeza do local de manipulação. 

 Existe no HB um local próprio designado para a manipulação e preparação de 

produtos farmacêuticos que cumprem as exigências previstas por Lei, como por exemplo 

a nível de iluminação, temperatura e humidade. O espaço foi projetado de forma lógica 

para que o processo seja otimizado em termos de produção. Pode-se distinguir dessa 

forma 5 áreas: uma área de limpeza; uma área de preparação; uma área de documentação; 

uma área de pesagem e uma área de armazenamento de matérias-primas.  

No caso de haver manipulados pendentes para produção, cabe ao FR validar e 

planear a sua produção antecipadamente através de um mapa semanal. Aquando do dia 

da preparação, o FR preenche devidamente a documentação, o Técnico de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT) preenche nos locais da sua competência e ambos assinam e datam. 

Durante as etapas críticas da produção, nomeadamente medição de volumes e massas, 

por exemplo, existe a necessidade de uma dupla verificação, por parte do TDT ou de um 

farmacêutico, de forma a garantir a qualidade e segurança do produto final. No fim, para 

libertação do lote, o FR atesta a conformidade das preparações e valida o produto. Os lotes 

gerados no HB baseiam-se na data da preparação e no alfabeto de forma sequencial (ex: 

20180202A). Da rotulagem fazem parte os seguintes campos a preencher: operador; 

validade; quantidade; lote e em alguns casos menções ao utente ao qual se destina, ao 

local de aplicação ou condições de conservação, de acordo com a legislação. São emitidas 

duas cópias da rotulagem, uma para arquivo juntamente com a ficha de preparação e outra 

que se coloca no manipulado. A documentação é posteriormente arquivada pelo FR e 

permanece em arquivo pelo menos 3 anos. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar e auxiliar na produção de 

medicamentos manipulados, nomeadamente pastas de água, preparações antisséticas, 
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solução de hidrato de cloral, entre outras. Além disso observámos a organização e 

planeamento semanal da produção galénica no HB. 

 

2.2 Estéreis 

 

2.2.1 Nutrição Parentérica e colírios fortificados 

 

De acordo com a Portaria nº 42/92, de 23 de Janeiro, o fabrico de preparações 

estéreis necessita de cuidados especiais de forma a impedir contaminação microbiológica, 

de partículas e pirogénios.  

 As preparações estéreis produzidas no HB envolvem bolsas de nutrição parentérica 

(BNP) com um perfil individualizado para cada utente e colírios fortificados consoante as 

necessidades de stock e de tratamento. No caso das BNP, estas podem ser utilizadas nos 

SC ou no domicílio. A prescrição é feita por um médico e enviada aos SF por correio 

eletrónico para validação e preparação respetiva. A validação consiste na reavaliação da 

concentração final, da estabilidade, incompatibilidades, posologia e volume descritos de 

acordo com as características do doente, em função das guidelines existentes. No caso de 

haver discrepâncias o FR informa o médico que avalia a necessidade de alterar as 

quantidades. 

As preparações parentéricas de grande volume, caso das BNP, segundo a 

legislação têm se ser preparadas em áreas limpas, em ambiente de classe A sob uma 

câmara de fluxo laminar, vertical no caso do HB. No caso da preparação dos colírios, a 

legislação prevê que a produção seja feita em ambiente de classe C no caso de haver 

filtração estéril no final (0,22 µm). 

O fabrico deve ser em áreas convencionalmente limpas, com ar filtrado de pressão 

positiva e a temperatura e humidade controlados. As superfícies expostas devem ser lisas, 

impermeáveis para impedir a acumulação de contaminantes e permitir a fácil limpeza e 

remoção destes com os desinfetantes apropriados. Devem evitar-se prateleiras, armários 

e recantos de limpeza difícil e outros equipamentos desnecessários à preparação. Os tetos 

falsos devem ser estanques para prevenir relativamente à contaminação do espaço através 

deles; toda a tubagem e condutas que sejam instaladas têm de cumprir igualmente as 

condições de limpeza exigidas segundo a legislação. A sala de preparação permite o 

contacto com a sala de apoio através de um transfer de duas portas, uma para cada lado 

da sala com um sistema que impede que ambas estejam abertas em simultâneo. Todo o 

material que circule através do transfer, nomeadamente os tabuleiros com o material 

destinado à preparação, é devidamente desinfetado pelo pessoal responsável com álcool 

a 70º. A entrada de pessoas para a sala de preparação é feita através de uma antecâmara; 
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uma área transitória com um sistema de portas que impede que o acesso à sala de apoio 

e à sala de preparação estejam disponíveis em simultâneo. Na antecâmara o FR pela 

preparação e o FR que lhe prestará apoio e fará a dupla verificação equipam-se com o 

material de proteção pessoal descartável necessário à correta manipulação: touca, 

máscara, fato e luvas. Dentro da sala de preparação e entre cada preparação o FR coloca 

um par de luvas adicional de modo a impedir contaminação cruzada de produtos. Todo o 

pessoal tem de ter formação específica e periódica em microbiologia, higiene e assepsia. 

Diariamente a sala é limpa, de acordo com as boas práticas, utilizando os 

detergentes adequados. A verificação da qualidade da sala a nível microbiológico é feita 

através da análise de culturas de vários pontos da câmara e da análise dos dedos do 

operador. De todos os manipulados estéreis produzidos é armazenada uma amostra para 

que possa ser facilmente analisada e rastreada em caso de contaminação.  

A área atribuída no HB à UPE divide-se segundo os seguintes espaços:  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Citotóxicos e Hospital de Dia Oncológico 

 

Em relação aos tratamentos oncológicos no HB, os SF possuem instalações 

próprias para fazer preparações citotóxicas estéreis desde 2014. Apresentam uma planta 

igual à da sala das preparações estéreis, mas com algumas diferenças, nomeadamente 

fármacos e material de apoio e ainda nas condições da sala – pressão negativa, que 

impede a saída de partículas da sala limpa. A equipa, quer farmacêuticos quer TDT, têm 

formação específica nesta área, havendo uma rotação da equipa de trabalho de forma a 

reduzir a exposição aos citotóxicos. Existe também a necessidade de acompanhamento 

de forma mais frequente por parte do grupo de saúde ocupacional.  

2

 
1 

5

 

6 

3

 
4 

7 

Legenda: 

1 – Vestiário zona não limpa 

2 – Vestiário zona limpa 

3 – Sala de apoio com armazém 

4 – Transfer 

5 – Antecâmara 

6 – Sala Limpa para preparação 

de estéreis 

7 – Câmara de fluxo laminar 
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Além disso, os SF dispõem de uma sala de trabalhos na unidade Hospital de Dia 

Oncológico (HDO). É nesta sala do HDO que começa o processo, nomeadamente com a 

validação da prescrição médica pelo FR. Esta validação é feita informaticamente seguindo-

se um registo do nome do paciente/HB protocolo num ficheiro Excel que se encontra na 

pasta compartilhada dos SF. Após esta ação, há um segundo FR pela dupla validação da 

prescrição médica, seguindo-se a introdução dos lotes dos medicamentos e outros 

produtos a utilizar no sistema informático e a impressão dos mapas de produção. Por fim, 

e antes da manipulação, preparam-se os tabuleiros por fármaco, com o número de ampolas 

necessárias, com os soros de diluição e todo o material necessário para a manipulação 

(seringas, agulhas, bombas infusoras, etc).  

No que respeita à manipulação de citotóxicos propriamente dita, a sua realização 

ocorre na sala limpa por uma equipa de 2 elementos da equipa, que envolve pelo menos 

1 farmacêutico. Um dos elementos fica responsável pela produção e outro responsável por 

prestar apoio e pela dupla verificação. A validação do produto final e libertação do lote é, 

no entanto, feita exclusivamente por um farmacêutico que rubrica a folha de produção. O 

acesso à câmara segue as normas de higiene e segurança através de um protocolo 

estipulado previamente. Após a produção e no caso de haver sobra de fármacos 

citotóxicos, estes são identificados com a data, hora de abertura e volume retirado, 

protegidos com parafilme e corretamente armazenados durante um período de validade já 

definido ou até nova utilização, evitando-se assim desperdícios desnecessários. 

Todas as preparações são rotuladas com o nome do doente, número interno HB, 

fármaco, volume, dosagem e o lote inserido aquando da validação. Para proteção, coloca-

se uma indicação de alerta de “citotóxico” e ainda com a indicação da conservação a frio 

(2 a 8 ⁰C) se for caso disso. Caso a substância seja fotossensível ainda requer uma 

proteção adicional através de um embrulho com material protetor. Nesse caso, o rótulo vai 

na embalagem e uma cópia do rótulo vai no material de proteção. Os citotóxicos são depois 

transportados por um AO para o HDO onde, com equipamento adequado (bata protetora 

e luvas), são conferidos juntamente com o ER relativamente ao paciente, ao volume e 

dosagem e só depois podem ser administrados. 

Ainda no HDO, são dispensados os medicamentos orais. Durante os dias de 

quimioterapia IV são dispensados todos os medicamentos que fazem parte da pré-

medicação, como antieméticos ou fatores de crescimento. No caso de quimioterapia oral, 

existem dois dias semanais previstos para a sua dispensa, no caso às segundas e quintas-

feiras. É neste momento que o farmacêutico procede ao acompanhamento da 

farmacoterapia questionando o doente, de maneira a perceber a existência ou não de 

eventuais efeitos secundários, para depois informar o médico responsável. 
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3. Distribuição Diária em Dose Unitária 

 

A Distribuição Diária em Dose Unitária (DDDU) de medicamentos permite a 

dispensa de medicamentos por dia e por doente. Cada SC tem um FR pela DDDU, que 

valida as prescrições médicas e faz o registo de consumo dos medicamentos distribuídos. 

Os medicamentos preparados por DDDU são enviados para os SC em gavetas próprias 

com o nome do doente, o número do processo, o serviço e a cama. Cada SC tem um 

horário limite para a validação a emissão do mapa farmacoterapêutico. Para além dos 

estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados que possuem o seu próprio circuito., 

existem outros medicamentos que não são fornecidos pela DDDU (ex: grandes volumes, 

medicamentos em SOS) 

Para a realização da DDDU, o Hospital de Braga dispõe de dois equipamentos 

semiautomáticos: Fast Dispensing System (FDS) e Kardex®. O primeiro serve para 

dispensar formas farmacêuticas orais sólidas a partir de cassetes calibradas por 

medicamento e por laboratório, estando estas cassetes num carrossel rotativo e sendo 

utilizadas para a reembalagem e dispensa de medicamentos em embalagens seladas. O 

sistema informático da FDS regista todas as atividades realizadas e permite a emissão de 

listagens com essas mesmas atividades. A reembalagem feita pela FDS pode ser utilizada 

tanto para distribuição clássica como para a DDDU. O segundo equipamento também 

serve para armazenamento e dispensa de medicamentos, mas não só de formas 

farmacêuticas orais sólidas. É constituído por prateleiras com gavetas de vários tamanhos 

em que cada uma possui um único medicamento, havendo gavetas com os mesmos 

medicamentos, e possui uma rotação vertical das prateleiras. O Kardex® possui um ecrã 

com informações para a DDDU, como o nome do doente, a cama, o SC e a gaveta em que 

está localizado o medicamento a dispensar. Esta dispensa ocorre por medicamento e por 

SC. Tal como a FDS, também possui registo informático que pode ser consultado e 

imprimido a qualquer momento. 

As malas da DDDU são recolhidas e entregues nos SC pelo AO responsável num 

horário acordado entre o SC e os SF. Quando as malas recolhidas têm gavetas com 

medicamentos que não foram administrados, há um procedimento de devolução 

informática e de verificação do estado desses medicamentos (estado de conservação, 

apresentação, identificação, prazo de validade). Por fim, há uma limpeza periódica de todas 

as malas de forma a assegurar a sua higienização. 

 
4. Distribuição de Medicamentos em regime de Ambulatório 
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Os serviços farmacêuticos do HB dispõem de dispensa de medicamentos em 

regime de ambulatório para determinadas situações e patologias. Este regime pretende 

fazer a ponte no controlo da farmacoterapia através de um acompanhamento por parte do 

FR em tratamentos crónicos complexos. Tendo em conta o perfil farmacocinético e 

farmacodinâmico dos diferentes medicamentos e seu impacto económico, a sua dispensa 

implica um controlo rigoroso por parte dos SF. Assim, os principais objetivos da farmácia 

de ambulatório são então dispensar o medicamento, garantir a sua correta utilização e 

monitorizar as diferentes situações, nomeadamente a adesão terapêutica e o aparecimento 

de efeitos adversos. 

A nível da estrutura física, a farmácia de ambulatório localiza-se numa zona externa 

aos SF, de fácil acesso aos utentes e é constituída por uma sala de atendimento, uma sala 

de espera e uma zona de armazenamento de medicamentos. A gestão de stocks funciona 

pelo método de KanBan® como descrito nos capítulos anteriores, no entanto alguns destes 

medicamentos, devido à menor quantidade no armazém do ambulatório, existe um 

KanBan® interno de cor diferente cujo ponto de encomenda funciona como um pedido ao 

armazém geral dos SF para reposição. 

Para que um doente inicie um tratamento em regime de farmácia de ambulatório, é 

necessário que o médico envie para este serviço a requisição do medicamento, 

preenchendo para isso um formulário próprio com a devida justificação clínica juntamente 

com a prescrição médica. Ao FR cabe a verificação e preenchimento da requisição nas 

partes destinadas. Nos casos em que a justificação clínica não está mencionada no resumo 

das características do medicamento (RCM) (off label), o pedido terá de ser avaliado pela 

Comissão de Ética do HB, podendo ser necessária a requisição de AUE ao INFARMED 

para a sua utilização  

Assim, após obtenção de parecer positivo, cabe ao FR o primeiro contacto com o utente 

explicando-lhe o funcionamento, entregando um cartão que permite ao utente ou a um 

cuidador designado levantar a medicação respetiva nas vezes seguintes, mencionando o 

horário e contacto telefónico em caso de dúvidas. Consta desse cartão o nome e o número 

interno de processo do doente.  

Existem algumas patologias e grupos de tratamento mais comuns na unidade de 

Ambulatório devido à maior necessidade de acompanhamento e rastreabilidade dos 

medicamentos, como por exemplo os medicamentos biológicos. A portaria nº48/2016 

regula a dispensa dos medicamentos biológicos num especial de comparticipação para o 

tratamento da artrite reumatoide; espondilite anquilosante; psoríase em placas, artrite 

psoriática e artrite idiopática juvenil poliarticular. Esta dispensa está obrigada segundo a 

portaria ao preenchimento do “registo mínimo” do qual constam diversos dados relativos 
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ao doente, medicação e patologia quer a prescrição tenha origem em consultório públicos 

quer de privados. Estes dados devem ser mensalmente reportados ao INFARMED, I. P. 

Além dos biológicos, outros medicamentos como a talidomida ou hormonas de 

crescimento estão sujeitos a restrições na sua dispensa. No caso da talidomida, a data de 

validade da prescrição é de 3 meses para homens e mulheres sem potencial para 

engravidar e de 1 mês para as mulheres com potencial para engravidar e esta mesma 

prescrição requer um resultado de gravidez negativo. Além destes aspetos, a dispensa da 

talidomida requer a apresentação do Formulário de Autorização de Prescrição e do Livro 

do Doente.  

No caso das hormonas de crescimento, este só pode ser levantado pelo 

responsável ou por um cuidador se o responsável assim o declarar por escrito. Aquando 

da dispensa existe um formulário próprio que deverá ser rubricado pelo FR e pelo 

responsável pelo doente. 

Das restantes patologias mais frequentemente acompanhadas fazem parte: 

hepatite B e C; VIH; esclerose múltipla; esclerose lateral amiotrófica; doença renal crónica 

e morbilidades associadas como acidose metabólica, anemia ou hiperfosfatémia ou 

doenças do foro gastrointestinal como a Doença de Crohn e a Colite ulcerosa. 

 
5. Ensaios Clínicos 

 

A unidade de Ensaios Clínicos (EC) do HB, formada e sensibilizada para as Boas 

Práticas Clínicas, funciona a partir de uma parceria entre os SF e o Centro Clínico 

Académico (CCA) e tem como função regular e garantir a qualidade de todo o circuito do 

medicamento experimental (ME) com os devidos cuidados associados a este. Define-se 

como EC, estudos realizados no ser humano para avaliação do efeito clínico, farmacológico 

e farmacodinâmico, permitindo tirar conclusões acerca da segurança e eficácia do ME. 

Neste momento, no HB, fazem-se ensaios clínicos de fase II, III e fase IV estando previstos 

ensaios de fase I para um futuro próximo. O ME pode ser definido como uma forma 

farmacêutica utilizada num determinado estudo que engloba o placebo, princípios ativos 

novos ou medicamentos com AIM mas cujo estudo envolve novas aplicações ou dosagens. 

É da responsabilidade do farmacêutico garantir o correto circuito do ME. Este tem 

que ser armazenado em local próprio de acesso controlado. No HB, as condições físicas 

destinadas aos EC envolvem uma zona de monitorização, uma zona de armazenamento e 

uma zona destinada às devoluções ou produtos em quarentena. O processo, bastante 

regulamentado, inicia-se com a aprovação para realização do estudo das autoridades 

responsáveis (CNEID, INFARMED, CNPD, CCA e HB). A realização do estudo pode partir 

por iniciativa do promotor (habitualmente o Laboratório ou Clinical Resarch Organization 
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(CRO) por ele designado) ou por iniciativa do investigador. É da responsabilidade do 

promotor garantir toda a documentação necessária à realização do estudo, tendo para isso 

um monitor designado por este para permitir o contacto direto entre o promotor e a equipa 

dos EC. Antes do início do estudo, a equipa do EC recebe uma visita por parte do monitor 

onde toda a informação acerca do estudo é transmitida, quer a nível do protocolo e 

funcionamento do estudo, quer a nível da molécula sendo a oportunidade para todo o 

esclarecimento por parte da equipa. A reunião é assinada de forma a comprovar a presença 

dos envolvidos na reunião. Ao longo do estudo, de forma a assegurar o seu correto 

funcionamento é da responsabilidade do monitor fazer visitas de monitorização onde toda 

a documentação é analisada. 

Constam do circuito do ME as seguintes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A receção do ME inicia-se pela sinalização de um AO alocado na receção de 

encomendas ao FR pelos EC. Este confirma e confere a medicação, verificando a 

integridade das embalagens, lotes e validades. Em algumas situações a encomenda é 

acompanhada de um dispositivo que monitoriza a temperatura que permitindo assegurar 

através da sua análise a boa conservação dos medicamentos. Todo este procedimento é 

validado informaticamente nos websites próprios de cada ensaio (IWRS), onde cada 

membro da equipa dos EC pode aceder e exercer as funções da sua competência. No caso 

do FR, este dá entrada do produto assegurando o lote, validade e as boas condições de 

entrega.   

O local de armazenamento é constituído por armários e estantes destinados ao 

armazenamento dos dossiers dos EC e da medicação. Possui também um cofre no caso 

de EC com estupefacientes e frigoríficos no caso de medicamentos termossensíveis. 

Diariamente cabe ao FR monitorizar e registar a temperatura da sala de forma a comprovar 

a boa conservação dos ME. No caso dos ME armazenados no frigorífico este é 

monitorizado pelo sistema Vigie® que regista a temperatura máxima e mínima a cada 24h.  

Recepção Armazenamento Dispensa

Devolução Reconciliação Destruição

Gestão 
Manipulação 
Informação 
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Trimestralmente o FR controla os prazos de validade de toda a medicação e no caso de 

medicamentos com validade inferior a 3 meses são sinalizados e no final de cada mês 

aqueles cuja validade está a terminar são processados em conformidade com o protocolo. 

O processo de dispensa inicia-se com a receção do formulário de prescrição e com 

a identificação e avaliação das boas condições de armazenamento do kit do ME. Em 

qualquer um dos casos, ou o FR ou outro membro da equipa dos EC, têm a 

responsabilidade relativamente ao treino do participante. O treino consiste em passar a 

informação relevante relativo à administração, frequência das visitas ou à sensibilização 

para eventuais acontecimentos clínicos adversos.  

No caso de haver necessidade de manipulação, esta é efetuada por uma equipa 

formada segundo as Boas Práticas, por um farmacêutico e seguindo o RCM ou qualquer 

informação adicional essencial à manipulação fornecida pelo promotor. 

A administração é efetuada pelo enfermeiro do estudo e tem como base alguns 

procedimentos chave que envolvem dupla verificação da identidade do doente, do 

medicamento, da dosagem e do débito. Toda a medicação não utilizada bem como as suas 

embalagens exteriores são armazenadas pelos SF. Dessa forma é avaliada a adesão 

terapêutica por parte do doente, tendo em conta as devoluções. É da responsabilidade do 

promotor posteriormente recolher e proceder à destruição do ME após devolução por parte 

do centro. Cada passo do circuito do medicamento é registado informaticamente, cabendo 

uma ficha própria ao doente onde é registada toda a medicação fornecida.  

Toda a informação em formato físico é armazenada num dossier fornecido pelo 

promotor que contém todas as entradas e saídas do medicamento, RCM ou Brochura do 

Investigador na ausência de RCM, informação relativa ao protocolo e funcionamento do 

estudo, ficha de acompanhamento de cada participante no estudo. 

 
6. Reconciliação Terapêutica 

 

Segundo a Direção Geral de Saúde, a reconciliação da medicação corresponde ao 

“processo de análise da medicação de um doente, sempre que ocorrem alterações na 

medicação, com o objetivo de evitar discrepâncias, nomeadamente omissões, duplicações 

ou doses inadequadas, promovendo a adesão à medicação e contribuindo para a 

prevenção de incidentes relacionados com a medicação.” Nesse sentido está em 

implementação um projeto piloto para a reconciliação terapêutica (RT) no HB, constituindo-

se uma equipa multidisciplinar com médicos, farmacêuticos e enfermeiros. O conceito de 

discrepância define-se como a diferença entre a medicação habitual do doente e a 

medicação prescrita no HB. Esta pode ser intencional ou não intencional caso haja 

conhecimento e justificação clínica para a diferença.  
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 O processo, centralizado no doente, inicia-se no momento da admissão ao HB em 

que uma entrevista ao doente ou a um cuidador permite a recolha de dados relativos à 

medicação. Esta recolha é feita sob a forma de uma entrevista e engloba medicação, 

suplementos ou produtos naturais que o doente tome. Além destes dados, o doente é 

questionado relativamente a potenciais reações adversas/alergias a medicamentos que 

tenha conhecimento. Esta etapa, para já da responsabilidade de um enfermeiro, mas ainda 

a ser analisada, deve ser sempre verificada através de duas fontes e é registada num 

impresso próprio. 

A etapa seguinte, da responsabilidade do farmacêutico passa por comparar a 

medicação apontada na etapa anterior com a medicação prescrita informaticamente pelo 

médico e apontar as diferenças como discrepâncias no mesmo impresso. 

O último passo é da responsabilidade do médico que avalia as discrepâncias 

apontadas pelo FR e as classifica como intencionais ou não intencionais. Considera-se a 

reconciliação como concluída quando o médico finaliza a avaliação de todas as 

discrepâncias e intervenciona naquelas que o justifiquem, no sentido da melhor prestação 

de cuidados de saúde ao doente.  

 
7. Comissões técnicas 

 

As comissões técnicas são órgãos consultivos e multidisciplinares com a função de 

implementar normas e procedimentos que, no caso das comissões abordadas, permitam 

uma utilização segura e eficaz dos produtos farmacêuticos de maneira a salvaguardar a 

saúde pública e os princípios éticos associados à prestação de cuidados de saúde. 

 

7.1 - Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

Constituída por seis elementos no HB, em que três deles são farmacêuticos e os 

outros três médicos, tem como objetivo zelar pela definição e cumprimento das políticas de 

utilização segura, eficaz e eficiente associadas à terapêutica farmacológica. Atua com 

autonomia, sendo um órgão assessor da Comissão Executiva, e emite pareceres por 

iniciativa própria e/ou por solicitação escrita de órgãos de gestão do HB, dos profissionais 

de saúde ou dos doentes e seus representantes. 

 

7.2 - Comissão de Ética para a Saúde 

 

É um órgão independente de apoio ao Conselho de Administração do HB, 

constituída por sete elementos, entre eles um farmacêutico. Segue as disposições do 
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Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de maio, da Lei nº 46/2002 e da Circular Normativa nº 184/CD 

de 12/2010 quanto à composição, constituição, mandato, direção e competências, tendo 

como principal função abranger os aspetos fundamentais dos problemas éticos de um 

hospital. 

 

7.3 - Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

 

Este grupo, que integra um farmacêutico, tem como objetivo a redução das infeções 

associadas aos cuidados de saúde, implementando medidas práticas baseadas em 

evidências. 

 

7.4 - Gestão Ambiental e Segurança no Trabalho 

 

Grupo constituído por vários coordenadores locais, entre eles um farmacêutico dos 

SF do HB, designado Gestor Local de Risco, mas em que todos os colaboradores do HB 

podem participar. Tem como objetivo identificar e prevenir situações que apresentem risco 

para os utentes e para os colaboradores, de maneira a aumentar a qualidade e segurança 

dos serviços prestados. 

 
8. Qualidade e Gestão 

 

8.1 Gestão 

 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, “A gestão de medicamentos é o 

conjunto de procedimentos realizados pelos Serviços Farmacêuticos, que garantem o bom 

uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital”. Desta 

feita, pretende-se garantir que o doente tenha acesso a todos produtos farmacêuticos 

atempadamente.  

A gestão engloba a seleção e aquisição de produtos e o controlo de stocks, estando 

a cargo de um FR. 

Em relação à seleção de produtos para o HB, esta teve por base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos, a partir do qual é feita uma adenda de inclusão e 

exclusão de alguns medicamentos, consoante as necessidades do hospital. Todos os 

medicamentos que não façam parte deste formulário carecem de uma autorização extra-

formulário para serem adquiridos. 
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A aquisição de produtos é da responsabilidade do FR pela gestão que aprova o 

envio do ficheiro com as necessidades de compra para um AT, diariamente. Estas 

necessidades de compra são detetadas através dos métodos Manufacturing Resource 

Planning (MRP) e Kanban®. Quando o stock do produto se encontrar igual ou abaixo do 

valor definido para o ponto de encomenda, é considerado com necessidade de compra. O 

AT elabora uma nota de encomenda e, dependendo do valor da mesma, pode ser 

necessário validação pelo FR e Administrador Executivo. Só depois desta validação é que 

o AT pode proceder ao envio da nota de encomenda aos fornecedores. Os medicamentos 

que não tenham AIM em Portugal necessitam de uma AUE concedida pelo INFARMED, 

segundo a deliberação nº 105/CA/2007. Esta AUE é válida apenas para um medicamento 

e um fornecedor específico, para o ano civil em causa e para uma quantidade prevista. 

Quando há mudança de fornecedor ou necessidade de encomendar mais unidades que as 

previstas, tem de ser feita nova AUE. As aquisições são maioritariamente feitas 

diretamente ao laboratório, mas se houver rutura de stocks dos fornecedores ou 

necessidade de uma compra urgente tem de se averiguar a possibilidade de distribuição 

por outro fornecedor. 

Quanto ao controlo dos produtos existentes em stock, o HB utiliza o método MRP 

para os produtos que têm consumo regular e que, portanto, devem existir em stock. Para 

estes produtos estão definidos informaticamente um ponto de encomenda, um stock 

máximo e um stock de segurança. Estes parâmetros podem ser calculados 

informaticamente pela aplicação da Glintt ou introduzidos manualmente por um 

farmacêutico. De forma a evitar ruturas de stock, o AT contacta os fornecedores que 

tenham encomendas pendentes para perceber quando será feita a entrega, registando as 

informações num ficheiro partilhado. Aquando uma rutura de stock, esta é comunicada por 

e-mail a todos os farmacêuticos e o FR pela gestão tem de tomar medidas para contornar 

a situação, como atribuição de outro fornecedor, avaliar a existência de alternativas 

terapêuticas ou ainda a necessidade de um pedido de empréstimo a outro hospital. 

Semestralmente, os SF realizam um inventário, onde as discrepâncias são corrigidas e 

analisadas. 

 

8.2 Qualidade 

 

O FR pela qualidade tem como missão assegurar o cumprimento das normas do 

HB, baseadas em normas nacionais e internacionais. Para o efeito, foi criado o manual dos 

SF do HB disponível para todos os farmacêuticos para consulta, de modo a padronizar o 

modo de atuação e a providenciar a informação necessária para o desempenho das 

funções que lhes estão atribuídas. É da responsabilidade do FR pela qualidade assegurar 
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o cumprimento e a atualização deste manual, que é periodicamente revisto. Para além 

disto, cabe ao FR pela qualidade a sensibilização das equipas dos SF para a temática da 

qualidade, bem como para o cumprimento do manual. Deve ainda detetar e informar a 

Direção de Serviço e a Direção da Qualidade e Gestão de Risco de qualquer situação de 

não conformidade, adotando medidas corretivas e preventivas. Por fim, é da sua 

responsabilidade a promoção e dinamização de ações de formação relativas à qualidade. 

 
9. Trabalhos realizados 

 

 Para além das atividades realizadas no âmbito do programa de estágio em farmácia 

hospitalar, realizamos duas apresentações orais (anexos VIII e IX) sobre dois artigos 

científicos escolhidos pela equipa dos SF. Estes artigos tinham como título “El gran ensayo 

de campo nutricional PREDIMED” e “Ketogenic diet in the treatment of epilepsy in children 

under the age of 2years: study protocol for a randomized controlled trial”. O primeiro refere-

se a um dos ensaios clínicos que mais destaque teve na comunidade científica a nível da 

prevenção primária de doenças cardiovasculares, o estudo PREDIMED. O segundo 

descreve o protocolo de um ensaio clínico sobre o efeito da dieta cetogénica no tratamento 

sintomático das crises de epilepsia em crianças que não obtiveram resposta através dos 

fármacos convencionais.  

 O objetivo destes trabalhos práticos era desenvolver a nossa capacidade de análise 

e síntese de artigos científicos, ao mesmo tempo que desenvolvíamos a nossa qualidade 

em apresentações orais. 
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10. Conclusão Final 

 

 O estágio curricular em farmácia hospitalar é uma boa oportunidade para os 

estudantes terem contacto com os SF, de maneira a perceberem todo o trabalho e 

importância dos mesmos para o funcionamento dos hospitais em que estão inseridos, 

apesar de durarem apenas 2 meses. 

 Particularmente no HB, o estágio está programado para que os estagiários fiquem 

todas as semanas num serviço diferente, o que nos permitiu contactar diretamente com 

todos estes serviços e aumentar o nosso conhecimento. 

 As apresentações orais foram importantes para o nosso crescimento profissional, 

principalmente porque foram realizadas para um público diferente do que estamos 

habituados. 
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Anexos 

Anexo I – Quadro da Distribuição Clássica dos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Braga 
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Anexo II – Modelo nº 1506 da INCM  
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Anexo III – Modelo nº 1509 da INCM 
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Anexo IV – Foto exemplo de garrafas/cilindros para armazenamento de gases 

medicinais 
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Anexo V – Foto dos tanques do Hospital de Braga usados como reservatórios 

criogénicos  
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Anexo VI – Via para arquivo nos Serviços Farmacêuticos do modelo nº 1804 

da INCM 
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Anexo VII – Via para arquivo no processo clínico do doente do modelo nº 1804 

da INCM 
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Anexo VIII – Apresentação oral sobre o artigo científico “El gran ensayo de 

campo nutricional PREDIMED”. 
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Anexo IX – Apresentação oral sobre o artigo científico “Ketogenic diet in the 

treatment of epilepsy in children under the age of 2years: study protocol for a 

randomized controlled trial”. 

 

 



42 
 

 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

 



45 
 

 

 



46 
 



 

 

 


